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บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแกน 
สัญญาณชีพ ในขณะท างานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  (2) ร่มท่ี
มีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3) และความพึงพอใจในการใช้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในและร่มท่ีมี
ฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก ในพนักงานท าสวน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างท า
สวน จ านวน 30 คน เก็บข้อมูลในกลุ่มโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป การสัมผัสความร้อนในขณะ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้ท าการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระดับความดันโลหิต อุณหภูมิ
ภายในร่างกาย (personal heat stress) ความอิ่มตัวของออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วมือ และความพึงพอใจในการ
ใช้ร่มชนิดต่างๆ และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีท าสวน ได้แก่ อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(Wet Bulb Globe 

Temperature: WBGT) ความเร็วลม (Wind velocity) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์ต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อท างานกลางแจ้งโดยไม่ใช้ร่ม  ใช้ร่มท่ีมีการติดฉนวนภายในและภายนอก  โดยสถิติเชิงวิเคราะห์ คือ 
One-Way ANOVA  และการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในการใช้ร่มท่ีติดฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในและ
ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก โดยใช้สถิติ (paired t-test) 

                                                             
1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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ผลการศึกษา พบว่า ระดับค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ และ สัญญาณชีพ (อุณหภูมิแกนกลางร่างกาย 
อัตราการเต้นของหัวใจ) ของกลุ่มตัวอย่างเมื่อใช้ร่มท่ีมีฉนวนหุ้มอยู่นอก มีค่าต่ ากว่าในขณะท่ีใช้ร่มท่ีมีฉนวนอยู่

ภายใน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05)  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความพึงพอใจในการร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในมากกว่าร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก 
เท่ากับ 3.07±0.63 และ 2.99±0.56 ตามล าดับ (p=0.003)   

ดังนั้นหน่วยงานหรือคนงานท างานควีมีการใช้ร่มท่ีติดฉนวนกันความร้อนท่ีอยู่ภายนอก จะช่วยลดการรับ
สัมผัสความร้อนได้มากกว่าการใช้ร่มท่ีมีฉนวนความร้อนอยู่ภายใน ซึ่งลดความเส่ียงในการเกิดโรคลมแดด (Heat 

Stoke) ในขณะท่ีท างานรับสัมผัสความร้อนท างานกลางแจ้งในกลุ่มคนสวนได้  

ค าส าคัญ: สัญญาณชีพ /ร่ม /ฉนวน / อุณหภูมิ /คนสวน 

Abstract  
 The aims of this quasi-experimental study to determine the type of umbrella whose 

attached by aluminum foil insulator in 3 condition; (1) no umbrella (2) umbrella whose attached 
aluminum foil insulator inside (2) and outside (3) and changing temperature and vital sign in 30 

gardeners who worked in University of Phayao. The comparison of satisfaction between umbrella 
whose attached aluminum foil insulator inside and outside during work. Thirty gardeners were 
recruited by purposive sampling.  They were interviewed in general characteristic, heat exposure 

during work, and assessed their vital sign such as the personal heat stress (core temperature), 

blood pressure, heart rate, percentage of oxygen saturation in blood. The working environment 
were measured wet bulb globe temperature (WBGT) and wind velocity. All data were analyzed 
by SPSS for window. The descriptive data (basic characteristics, temperature and vital sign) were 

expressed in numbers, percentage, mean and standard deviation. All parameters in 3 condition; 
(1) no umbrella (2) umbrella whose attached aluminum foil insulator inside (2) and outside (3) 
were compared by One-Way ANOVA, while the satisfaction of using umbrella in 2 types were 
analyzed by paired t-test. 

 During subjects worked with umbrella attached by aluminum foil insulator outside, they 

had WBGT and vital sign (core temperature and heart rate) lower than those (p<0.05). But they 
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prefer umbrella attached by aluminum foil insulator inside more than outside; mean ±S.D. at 
3.07±0.63 and 2.99±0.56, respectively (p=0.003).  

 Therefore, the gardeners or employers should provide the umbrella attached with 
aluminium foil outside that is more effective than inside, to protect themselves (vital sign) and 
declined the ultraviolet, hot working environment and disorders from heat such as heat stroke.    

Keyword: Vital Sign/ Umbrella/ Insulation/ Temperature/ Gardener 

 

บทน า 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก (Global problem) 

ท่ีทุกประเทศได้รับผลกระทบ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีส าคัญท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือสภาวะอากาศของโลกร้อนขึ้น (Global warming) ท้ังนี้ พบว่าอุณหภูมิเฉล่ียท่ี

ผิวโลกในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา (พ.ศ.2449-2548) เพิ่มขึ้นจากเดิม ถึง 0.74 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าท่ีเคย
ประเมินไว้ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC) ถึง 0.6 องศาเซลเซียส แนวโน้มการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิโลกในช่วง 50 ปีท่ี
ผ่านมา สูงกว่าในช่วง 100 ปีก่อนเกือบสองเท่า และอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มท่ีจะสูงกว่าอุณหภูมิเฉล่ียในช่วงปี 
พ.ศ. 2523–2542 ถึง 1.8-4.0 องศาเซลเซียส  ภายในปี พ.ศ. 2643 (อุมา ลางคุลเสน, 2561) โดยท่ีการเกิดการ

เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากภาวะโลกร้อนส่งผลท้ังโดยตรงต่อสุขภาพของคน ท้ังท าให้เกิดการบาดเจ็บและตาย 

(Rossati, 2017) โรคจากความร้อน (Disease caused by heat radiation) สาเหตุการเกิดโรคเป็นภาวะผิดปกติ
ในการตอบสนองของร่างกายต่อการสัมผัสความร้อนสูงกว่าปกติ และไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ
ปกติได้ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2014)  

โดยอาชีพรับจ้างท าสวน จัดอยู่ในหมวดหมู่กลุ่มแรงงานรับจ้าง  จ าแนกตามอาชีพจัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตรกร และการประมงของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2563 พบว่ามี
จ านวนแรงงานท่ัวประเทศประมาณ 37,332 คน อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตรกร และการประมงมาก
ท่ีสุดประมาณ 10,030 คน     ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตรกรและการประมงในภาคเหนือมีจ านวน 2,154 
คน จัดอยู่ล าดับท่ี 3 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จ านวน 3,928 คน และ 2,207 คน ตามล าดับ 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563)  
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จากความเป็นมาและความส าคัญ ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพร่ม
ติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และสัญญาณชีพของร่างกายในกลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวน        

ในมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนไว้ภายใน และภายนอกต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ สัญญาณชีพของ
ร่างกายภายใน ในกลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กษิดา ช านาญดี (2554) ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างการติดต้ังฉนวนกันความร้อนภายในและ

ภายนอกของผนังต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานปรับอากาศ ในสภาวะท่ีไม่มีเครื่องปรับอากาศ การติดต้ังฉนวน
ภายนอกสามารถลดการถ่ายเทความร้อนในช่วงอุณหภูมิอากาศภายนอกมีค่าสูงสุดได้ถึงร้อยละ 16.71 การติดต้ัง

ฉนวนภายในสามารถลดอัตราการใช้พลังงานปรับอากาศได้มากกว่าการติดต้ังฉนวนภายนอกร้อยละ 8.57 และ 

32.6 ตามล าดับ  
ปฐมฤกษ์  มีสมบัติ และคณะ (2562) พบว่าโรคจากความร้อนในเกษตรกรเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น 

พบว่า โรคจากความร้อนท่ีพบเหมือนกันท้ัง 3 ปี ได้แก่ ล้าจากความร้อน (ช่ัวคราว) และลมแดดหากพิจารณาต้ังแต่ 

พ.ศ. 2559-2561 พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่เข้ามารับการรักษาใน

โรงพยาบาลท่ีอยู่นอกเขตตามท่ีอยู่อาศัย 
ปณิธาน บุตรแก้ว และคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาท่ีมีการติดต้ังแผ่น

อะลูมิเนียมฟอยล์ กับการระบายอากาศใต้หลังคา เพื่อศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศของรูปแบบของวัสดุ
มุงหลังคา 2 แบบ คือวัสดุมุงหลังคาท่ีมีค่ามวลสารน้อย (Low Mass Material) และวัสดุมุงหลังคาท่ีมีค่ามวลสาร

มาก (High Mass Material) โดยมีการติดฉนวนกันความร้อนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ                    
ผลการศึกษาพบว่า การติดต้ังแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ใต้ลอนหลังคา ส่งผลให้อุณหภูมิภายในกล่องทดลองต่ าสุด
ในช่วงตอนกลางวัน ซึ่งวัสดุมุงหลังคาท่ีมีค่ามวลสารมากจะสามารถป้องกันความร้อนได้ดีท่ีสุดในตอนกลางวัน โดย
ในช่วงบ่ายวัสดุมุงหลังคาท่ีมีค่ามวลสารมากมีความสามารถในการลดการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกเข้าสู่
ภายในอาคารได้ดีกว่าวัสดุมุงท่ีมีค่ามวลสารน้อย  นอกจากนี้ช่วงเวลาเย็นถึงช่วงกลางคืนวัสดุมุงหลังคาท่ีมีค่ามวล

สารน้อย มีการคายความร้อนท่ีรวดเร็ว ท าให้อุณหภูมิภายในกล่องลดต่ าลงอย่างมากท่ีสุด            
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและสัญญาณชีพของร่างกายในกลุ่ม

อาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและสัญญาณชีพของร่างกายในกลุ่ม
อาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

กลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 30 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
     1. ร่มป้องกันความร้อน 2 ชนิด 

1.1 ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในตัวร่ม  
1.2 ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอกร่ม 

    
(ก)                                         (ข) 

ภาพ 12 ร่มป้องกันความร้อน 2 ชนิด (ก) ร่มที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในตัวร่ม   

(ข) ร่มที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอกร่ม 
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ลักษณะของแผ่นกันความร้อน/ฉนวนกันความร้อนท่ีใช้ในการศึกษานี้ คือ ฉนวนกันความร้อนโฟมโพลี
เอทิลีน (Polyethylene Foam) หรือ โฟม PE ซึ่งเป็นแผ่นโฟมกันความร้อนแบบหนา เหนียว นุ่ม พร้อมหุ้มแผ่น

อลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน มีน้ าหนักเบา ทนแรงกระแทก ทนการกัดกร่อนของกรดและความช้ืน สามารถ
หาได้ในร้านค้าท่ัวไปซึ่งจะใช้ในการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองท าสวนอยู่ภายใต้ร่มแต่ละชนิด เป็นเวลา 30 
นาที  

2. เครื่องวัดความดันโลหิต (Non-invasive automated sphygmomanometers) 
เครื่องวัดความดันโลหิต โดยนักวิจัยจะพันสายรัดรอบข้อแขนโดยมีระบบตรวจวัดค่าความดันโลหิต 

ค่าอัตราการเต้นหัวใจในตัว และแสดงค่าความดันโลหิตอัตโนมัติ  
3. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(Wet Bulb Globe Temperature: WBGT)  
ประกอบด้วยการวัดอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม การวัดความช้ืนของอากาศ  และการวัดการแผ่รังสีความร้อน 

(Serial Number: TEL 060023, TKQ 080006, TKQ 080007 ยี่ห้อ: 3M) 
4. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิภายในร่างกาย (Personal heat stress monitor)                              

เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิของแกนกลางของร่างกาย (Serial Number: JUQ 100013, JUQ 100014, 

JUQ 100015, JUQ 100016 ยี่ห้อ: 3M)  
5. เครื่องวัดความเร็วลม (Heat Wire Anemometer)  
จะท าการตรวจวัดตลอดระยะเวลาการทดลอง เพื่อดูความเร็วลมในพื้นท่ีการท างาน (Serial Number: 

9569P1644020 ยี่ห้อ: TSI Incorporated)  

6. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pluse Oximeter)                                                 
เป็นเครื่องตรวจวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับอยู่กับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง 
7. แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์การศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และสัญญาณชีพของ

ร่างกายในกลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร่มติดฉนวนกันความร้อนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและสัญญาณชีพ

ของร่างกายในกลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 แบบในขณะท่ี
พนักงานท าสวนปฏิบัติงานกลางแจ้งในช่วงเวลา 13.00-15.00  โดยใช้เวลา แต่ละรูปแบบ 30 นาที ซึ่งรูปแบบการ

ทดลองแบ่งออกเป็น การปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  
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(2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)  โดยจะท าการตรวจวัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ(Wet Bulb Globe 
Temperature: WBGT)  ความเร็วลม (Heat Wire Anemometer) และการตรวจวัดอุณหภูมิภายในร่างกาย 

(Personal heat stress monitor)  ในสภาพแวดล้อมการท างานกลางแจ้งท้ัง 3 รูปแบบการทดลอง นอกจากนี้ยัง
มีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการท างาน โดยเครื่องมือ ท่ีใช้ในการวัด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต (Non-
invasive automated sphygmomanometers) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pluse Oximeter)  
โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้  

- การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Non-invasive 

automated sphygmomanometers พันรอบแขนบริเวณแนวข้อศอก การวัดมีหน่วยวัดเป็นครั้งต่อนาที โดยท า
การตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแต่ละ
แบบใช้เวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อเปรียบเทียบค่าอัตราการเต้นของหัวใจ  เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติงานโดย

ไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่
ภายนอก (3)   

- การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย Personal heat stress monitor มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส 

ประมาณ 30 นาที ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความ
ร้อนอยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)   

- การตรวจวัดความดันโลหิต วัดความดันของพนักงานท่ีรับสัมผัสความร้อนใช้เครื่องวัดความดัน

แบบ Non-invasive automated sphygmomanometers โดยท าการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อนการทดลอง 

และหลังการทดลอง ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแต่ละแบบใช้เวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อ
เปรียบเทียบค่าอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมี
ฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)   

- วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด โดยใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว แบบ Fingertip Pluse 

Oximeter โดยท าการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 
แบบ โดยแต่ละแบบใช้เวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อเปรียบเทียบค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ระหว่างร่มท่ีมี
ฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก และไม่มีการใช้ร่ม มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ใช้
เวลาท้ังหมด 8 นาที ก่อนและหลังเริ่มปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อน
อยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)      
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- การตรวจวัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิ การวัดความเร็วลม การวัด
ความช้ืนของอากาศ และการวัดการแผ่รังสีความร้อน ซึ่งเป็นปัจจัย ด้านส่ิงแวดล้อม จากนั้นน ามาประเมินค่าความ

ร้อนโดยใช้ดัชนีความเค้น  (Heat  stress)  โดยท าการตรวจวัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 แบบ โดยแต่ละแบบใช้เวลาในการทดลอง 30 นาที เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเวต
บัลบ์โกลบ เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน
ร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)    

 - แบบสัมภาษณ์ มีท้ังหมด 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 11 ข้อ ตอนท่ี 2 

ข้อมูลลักษณะการท างาน 4 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลได้น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 25   โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อหาจ านวน ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลท่ัวไป ข้อมูล

ลักษณะการท างานกลางแจ้งของกลุ่มตัวอย่าง  และอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ความเร็วลม อุณหภูมิแกนกลางใน
ร่างกาย ความดันโลหิต  

ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
เพื่อเปรียบเทียบ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิแกนของร่างกาย อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ความ
พึงพอใจในการใช้ร่มในขณะปฏิบัติงาน เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมี

ฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)  ใช้สถิติ One – Way ANOVA 

และการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในขณะท่ีใช่รม่ท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน และภายนอก โดยใช้
สถิติ Paired t-test  ซึ่งก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05 (ท่ีความเช่ือมั่น 95%)  

สรุปผลการวิจัย 

 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่า
เบ่ียงเบนมาตราฐาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงใน ตาราง 1 
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ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 30) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
9 
21 

 
30.00 
70.00 

อายุ (ป)ี  
น้อยกว่า 40 
40-49 
50-59 
มากกว่า 60 

 
6 
13 
7 
4 

 
20.00 
43.34 
23.33 
13.33 

ค่าเฉลี่ย = 48.47, S.D = 8.94, Max = 65.00, Min = 32.00 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
18.5 – 22.90 (ปกติ) 
23 – 24.90 (ท้วม) 
25- 29.90 (อ้วน) 
มากกว่า 30 (อ้วนมาก) 

 
12 
7 
9 
2 

 
40.00 
23.33 
30.00 
6.67 

สถานภาพสมรส  
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

 
2 
25 
3 

 
6.67 
83.33 
10.00 

ระดับการศึกษา  
ไม่ได้เรียนหนงัสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 
2 
19 
3 
6 

 
6.67 
63.33 
10.00 
20.00 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (70.00%) และมีอายุ 40-49 ปี (43.33% ) มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับปกติ (40.00%) ซึ่งส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 25 คน (83.33%)  และส าเร็จการศึกษาในระดับช้ัน

ประถมศึกษา (63.33%) 

ตาราง 2 ข้อมูลลักษณะการท างานของกลุ่มตัวอย่าง (n=30) 

ข้อมูลลักษณะการท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

เวลาที่ใช้ในการท างานกลางแจ้ง (ชั่วโมง/วัน) 

7-8 ช่ัวโมงต่อวัน 

 

30 

 

100.00 

ค่าเฉล่ีย = 7.17, S.D. = 0.38, Max = 8.00, Min = 7.00 

ระยะเวลาหยุดพักจากการท างานกลางแจ้ง ภายใน 1 วัน 

 น้อยกว่า 5 นาที 
 5 - 10 นาที 

 11 - 15 นาที 
 16 – 20 นาที 
 มากกว่า 20 นาที 
ค่าเฉล่ีย = 13.77, S.D. = 5.79, Max = 30.00, Min = 3.00  

 

1 
15 

5 
8 

1 

 

3.33 
50.00 

16.67 
26.67 

3.33 

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนในขณะท างานกลางแจ้ง 

เส้ือแขนยาว 
กางเกงขายาว 

หมวกแก๊ป 
หมวก 
รองเท้าบู๊ท 

ถุงมือ 
อื่น ๆ  

    -ผ้าคลุม 
    -ผ้าขาวม้า 

    -ร่ม 

   -รองเท้าผ้าใบ 

 

30 

30 

2 

28 

27 

27 

7 

   2 
   1 
   3 

   1 

 

100.00 

100.00 

6.67 

93.33 

90.00 

90.00 

23.33 

   28.57 
   14.29 
   42.85 

   14.29 
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ข้อมูลลักษณะการท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

วิธีระบายความร้อนในขณะท างาน 

ด่ืมน้ า 
พัดลมมือถือ 
อื่น ๆ 

    - นั่งในร่ม 
   -ใช้หมวกพัด 

 

29 

3 

6 

   2 
   4 

 
96.67 
10.00 
20.00 

   33.33 
   66.67 

จากผลการศึกษา ข้อมูลลักษณะการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเวลาในการท างานมากสุด 5-7 ช่ัวโมง

ต่อวัน (100.00%) ใน 1 วันหยุดพักจากการท างานกลางแจ้ง 5-10 นาที (50.00%) มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

ความร้อนในขณะท างานกลางแจ้ง มากท่ีสุด ใน 3 อันดับแรกคือ เส้ือแขนยาว และกางเกงขายาว (100.00%) 
รองลงมาคือ หมวก (93.33%) รองเท้าบู๊ท และถุงมือ (90.00%) ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีวิธีระบายความร้อนในขณะ
ท างาน คือ การดื่มน้ า (96.67%) รองลงมาคือ อื่น ๆ (20.00%) เช่น ใช้หมวกพัด นั่งในร่ม เป็นต้น 

ตาราง 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพารามิเตอร์ต่าง ๆ  จ าแนกตามชนิดของร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อน 

พารามิเตอร์ 

Mean ± SD 

ไม่มีร่ม 
 (1) 

ร่มที่มีฉนวนกัน 
ความร้อนอยู่ภายใน 

(2) 

ร่มที่มีฉนวนกัน 
ความร้อนอยู่
ภายนอก (3) 

p-value 

อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (°C) 31.50±1.41 28.65±1.41 27.81±1.17 <0.001* 
(1) -(2,3) 
   (2)-(3) 

ความเร็วลม (m/s) 0.37±0.18 0.37±0.18 0.38±0.17 0.95 

อุณหภูมิแกนกลางในร่างกาย 
(°C) 

39.63±1.69 39.19±1.34 38.29±2.25 0.02* 
(1)-(3) 

ความดันโลหิต (mmHg)     
ค่าความดันในเส้นเลือดแดง
เมื่อหัวใจบีบตัว (mmHg) 

    

ก่อน 130.27±16.51 134.50±19.52 131.77±18.09 0.66 
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หลัง   
136.90±17.62 

131.27±17.96 126.20±15.40 0.06 
ค่าความดันในเส้นเลือดแดง
เมื่อหัวใจคลายตัว (mmHg) 

    

ก่อน 84.57±10.82 87.27±12.27 86.90±9.97 0.60 
หลัง   

88.73±12.57 
84.77±10.78 82.97±7.66 0.10 

ความเข้มข้นของออกซิเจน 
ในเลอืด (%) 

    

ก่อน 97.50±1.61 97.00±1.76 96.87±2.57 0.45 
หลัง 96.47±2.22 95.83±3.97 97.00±4.06 0.44 

อัตราการเต้นของหัวใจ 
(bpm) 

   
 

ก่อน 87.80±9.96 94.43±14.54 89.17±13.98 0.12 
หลัง  97.43±14.71 92.30±12.99 87.53±11.76  0.02* 

หมายเหตุ *p-value<0.05, (One-Way ANOVA, LSD)  
ผลการวิเคราะห์จ าแนกตามชนิดร่มของพารามิเตอร์ต่าง ๆโดยแบ่งพารามิเตอร์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ          

ด้านส่ิงแวดล้อม และ สัญญาณชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (องศาเซลเซียสในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ร่ม (1)  การ

ปฏิบัติงานภายใต้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในร่ม  (2)  ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก (3)  มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p<0.001 โดยท่ี ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ด้
ท างานในร่มค่าสูงท่ีสุด                  คือ 31.50 องศาเซลเซียส รองลงมา คือร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน 

มีค่าเฉล่ีย 28.65 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าสูงกว่า ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก มีค่าเฉล่ีย 27.81 องศา
เซลเซียส 

ค่าเฉล่ียความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) ไม่มีความแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติเมื่อพนักงานท างานขณะไม่
ใช้ร่ม และเมื่อใช้ร่มท้ัง 2 ชนิด โดยท่ีความเร็วลม ในขณะไม่มีร่มของกลุ่มตัวอย่าง และ ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อน
อยู่ภายใน มีค่าเฉล่ีย 0.37 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีความแตกต่างจากร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก มีค่าเฉล่ีย 
0.38 เมตรต่อวินาที 

อุณหภูมิแกนกลางในร่างกาย (องศาเซลเซียส) ในขณะไม่ใช้ร่ม และเมื่อใช้ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายนอก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี p=0.02  โดยท่ีค่าเฉล่ียอุณหภูมิแกนกลางในร่างกาย 
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(องศาเซลเซียส) ในขณะไม่ใช้ร่มของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงสุด อยู่ท่ี 39.63±1.69 
องศาเซลเซียส รองลงมา คือ ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน และ ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอกมี

ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 39.19±1.34 และ 38.29±2.25 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
การตรวจวัดสัญญาณชีพในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งท าการวัดความดันโลหิต ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

(%) และ อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้งต่อนาที)  ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท างานกลางแจ้งโดยไม่ใช้ร่ม และเมื่อใช้ร่ม
ท้ัง 2 ชนิด ซึ่งจะแบ่งการตรวจวัดก่อนหลังในแต่ละรูปแบบ พบว่า ค่าเฉล่ียความดันโลหิต ความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในเลือด (%)  ก่อน-หลังการทดลอง ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท างานกลางแจ้งโดยไม่ใช้ร่ม และเมื่อใช้ร่มท้ัง 

2 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนค่าเฉล่ียอัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้งต่อ
นาที) หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างท างานกลางแจ้งโดยไม่ใช้ร่ม และเมื่อใช้ร่มท้ัง 2 ชนิด พบว่า ในขณะท่ีท างานโดยไม่
ใช้ร่ม พนักงานมีค่าอัตราการเต้นหัวใจ สูงกว่าท างานในขณะใช้ร่มแบบมีฉนวนหุ้มภายนอกอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p=0.02)  
ตาราง 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ร่มท่ีมีฉนวนกันความ 

 ร้อนอยู่ภายในและร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก 

ความพึงพอใจของโครงสร้าง 
ร่มที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายใน 
ร่มที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายนอก 
p-value 

1. น้ าหนักเบา 3.03±0.62 2.87±0.35 0.20 

2. ความกว้างของร่ม 2.87±0.68 2.77±0.73 1.00 

3. ความสูงของร่ม 2.53±0.51 2.53±0.51 1.00 

4. โครงสร้างแข็งแรง 2.60±0.93 2.43±0.50 0.39 

5. สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 2.67±0.71 2.53±0.51 0.41 
6. ร่มสามารถหาได้ง่าย 3.77±0.63 3.77±0.63 1.00 

7. ราคาถูก 3.53±0.51 3.53±0.51 1.00 

8. ทันสมัย 2.97±0.49 2.97±0.49 1.00 
9. สามารถใช้งานได้จริง 3.37±0.62 3.17±0.70 0.24 
10.ความพึงพอใจในภาพรวม 3.57±0.63 3.40±0.62 0.31 

คะแนนรวม 3.07±0.63 2.99±0.56 
0.003* 

การแปลผล มาก ปานกลาง 
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หมายเหตุ *p-value<0.05, (paired t-test)  
 จากผลการศึกษา ของความพึงพอใจโดยภาพรวมในการใช้ร่ม 2 ชนิด คือ ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่

ภายใน และร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี้ยงเบนมาตรฐาน ของ
คะแนนความพึงพอใจในการร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายในมากกว่าร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก 
เท่ากับ 3.07±0.63 และ 2.99±0.56 ตามล าดับ (p=0.003) 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไป พบว่า เพศ และอายุอาจมีผลต่อ ความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงของความ

ดันโลหิต ซึ่งอายุเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ (3) พบว่า 
โรคจาก  ความร้อนท่ีพบเหมือนกันท้ัง 3 ปี ได้แก่ การล้าจากความร้อน (ช่ัวคราว) และลมแดด โดยส่วนใหญ่พบว่า
ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี เนื่องจากกลุ่มคนงานอาชีพรับจ้างท าสวนส่วนมากเป็นเพศหญิง และมี

อายุเฉล่ียท่ี 40-49 ปี 
จากผลการศึกษาลักษณะการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการงานท างานกลางแจ้งส่วนใหญ่

ใช้ เวลา 5-7 ช่ัวโมงต่อวัน ใน 1 วันมีเวลาหยุดพักจากการท างาน ส่วนใหญ่มีเวลาพัก 5-10 นาที ซึ่งสอดคล้องกับ 
(2) พบว่า กะกลางวันคือแบบท่ี 4 คือ ท างาน 2 ช่ัวโมงพัก 10 นาทีส าหรับระยะเวลาการท างาน และเวลาหยุดพัก
ท่ีท าให้ความล้าทางจิตใจน้อยท่ีสุด ส่วนในกะกลางคืน คือแบบท่ี 5 ท างาน 2 ช่ัวโมง พัก 15 นาที เป็นระยะเวลา
การท างาน และเวลาหยุดพักท่ีเหมาะสม และเกิดระดับความล้าทางจิตใจน้อยท่ีสุด 

ดังนั้นร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายนอก สามารถลดอุณหภูมิและ มีสัญญาณชีพท่ีไม่ผิดปกติ เมื่อ

เปรียบเทียบกับการท างานในขณะท่ีไม่ใช้ร่ม และร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่ภายใน ซี่งสอดคล้องกับกษิดา 
ช านาญดี (2554) และ ปณิธาน บุตรแก้ว และ ชูพงษ์  ทองค าสมุทร (2560)  พบว่า ในสภาวะท่ีไม่มี

เครื่องปรับอากาศการติดต้ังฉนวนภายนอกสามารถลดการถ่ายเทความร้อนในช่วงอุณหภูมิอากาศภายนอก มี
ค่าสูงสุดได้ถึง 16.71% โดยมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิอากาศภายในช่วงกลางวันต่ า และคงท่ีมากกว่าการติดต้ังฉนวน

ภายใน ในสภาวะท่ีมีการปรับอากาศเฉพาะช่วงกลางวันและกลางคืน ในสภาวะท่ีไม่มีการปรับอากาศ หรือสภาวะท่ี
มีการปรับอากาศตลอด 24 ช่ัวโมง การติดต้ังฉนวนภายนอกเป็นต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในการลดการถ่ายเทความร้อนได้ดี ท าให้มีอุณหภูมิเฉล่ียภายในต่ าและมีความคงท่ี  ส่งผลให้
เครื่องปรับอากาศท างานได้อย่างสม่ าเสมอ จึงมีอัตราการใช้พลังงานปรับอากาศน้อยกว่าการติดต้ังฉนวนภายใน 
เนื่องจากฉนวนโฟมมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิผิวสูง แต่สามารถช่วยลดความร้อนท่ีถ่ายเทมาสู่ด้านในได้ดี 

ประกอบกับร่มท่ีช่วยเหนี่ยวความร้อนจึงท าให้อุณหภูมิภายใต้ร่มมีค่าต่ าและมีค่าคงท่ีตลอดท้ังวัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการท างานกลางแจ้งควรต้องมีการใช้ร่มเพื่อป้องกันความร้อนให้กับพนักง่าน ซึ่งฉนวนกันความร้อน

สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด และมีราคาถูก ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบว่า ร่มท่ีมีฉนวนกันความร้อนอยู่
ภายนอก จะสามารถลดอุณหภูมิได้ และสัญญาณชีพ คือ อุณหภูมิแกนกลางร่างกาย และอัตราการเต้นหัวใจของ
กลุ่มตัวอย่าง ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ร่มในขณะท างาน และการใช้ร่มท่ีติดฉนวนกันความร้อนไว้ภายใน
ตัวร่ม  ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเก็บตัวอย่างวิจัยในช่วงฤดูร้อน ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
เพื่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีร้อนท่ีสุดของปี  นอกจากนี้ควรเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนชนิดอื่นๆ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิด การศึกษาปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลต่อการรับสัมผัสความ
ร้อนของกลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวน และระดับความสูงของร่มในขณะท่ีติดต้ังอาจมีผลต่อการรับสัมผัสความร้อนของ
กลุ่มอาชีพรับจ้างท าสวนด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยท าการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาแนวทางการจัดการสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ของต าบลต้นแบบ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสถิติ
ทดสอบ ไค-สแควร์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 1.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.24) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานฯ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ไม่ได้ของต าบลต้นแบบ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มี 3 มาตรการ 15 แนวทาง โดยมีหน่วยบริการ 
ผู้ป่วยเบาหวาน และญาติ ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกัน  (Partnership) ในการแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็น 
                                                             
1 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย 
3 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
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ประสบการณ์และทักษะการดูแลตนเองเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) และความรับผิดชอบในการดูแล
ตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ท่ีควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 
 
Abstract  
 This mixed method research, in term of quantitative research aimed to study self-care 
behavior and the association between personal factors and self-care behavior among 
uncontrolled Diabetes Mellitus patients in Prachantakam district, Prachinburi province. The 
qualitative research to study the guideline for health care management among Diabetes Mellitus 
patients uncontrolled blood sugar level in Tonbab sub district, Prachantakam district, Prachinburi 
province. Data collected by questionnaire and focus group, data analysis used statistics by 
frequency, percentage, mean, chi-square and the qualitative research using content analysis.          
 The result showed that self-care behavior among uncontrolled Diabetes Mellitus patients 
had moderate level (mean=1.68, S.D.=0.24). An association, age associated with self-care behavior 
among uncontrolled Diabetes Mellitus patients in Prachantakam district, Prachinburi province with 
statistic significant at 0.05. The guideline for health care management among Diabetes Mellitus 
patients uncontrolled blood sugar level in Tonbab sub district, Prachantakam district, Prachinburi 
province composed of 3 dimension 15 method in term of partnership such as; primary care unit, 
diabetes mellitus patients and family member to share knowledge, opinions, experience and 
empowerment the self-care skill and responsible self-care participation to blood sugar level 
controlling. 
 
Keywords: Self-Care Behavior, Uncontrolled Diabetes Mellitus 
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บทน า 
 โรคเบาหวานเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมายโดยเฉพาะถ้าตรวจพบโรคช้า และควบคุม
ระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ปัจจุบันอัตราการเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้สุขศึกษา และสนับสนุนการดูแลท่ีต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลาย
ระบบของร่างกาย ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานท่ีพบมากท่ีสุด คือ โรคไต  พบร้อยละ 43.9 ตามด้วย 
Diabetic Retinopathy ร้อยละ 30.7 โรค Ischemic Heart Disease ร้อยละ 8.1 และโรคหลอดเลือดสมอง ร้อย
ละ 4.4 อันน าไปสู่ความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วย
เบาหวาน ครอบครัว รวมท้ังประเทศชาติ สอดคล้องกับการศึกษาค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลในประเทศไทย พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีแผลท่ีเท้าเฉล่ีย 7,603 บาท โรค
หลอดเลือดสมอง 10,418 บาท ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมี Gangreen 13,440 บาท และ 4,037 บาท ในผู้ป่วยเบาหวาน
ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน (สมเกียรติ โพธิสัตย์ และคณะ, 2557) ถึงแม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้แต่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้  
 การท่ีจะให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติ
มากท่ีสุดนั้น จ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง คือ การดูแลตนเองของผู้ป่วย (Self 
Management Support) ท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ Wagner’s Chronic Care Model 
(CCM) (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2560) เนื่องด้วยโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีสาเหตุการ

ป่วยนอกจากพันธุกรรมแล้ว ก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์บ่ง ช้ีว่าการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องในวิถี
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนลักษณะของส่ิงแวดล้อม ก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กองโรคไม่ติดต่อ, 

2562) เช่น การรับประทานอาหาร โดยรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารรสเค็ม รสหวาน 

และรสจัด การด่ืมสุรา โดยด่ืมเมื่อมีงานประเพณี งานบุญ และงานเล้ียงฉลองสังสรรค์ การออกก าลังกายไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีความเหนื่อยล้าจากการท างานหรือใช้เวลาในการออกก าลังกายเพียงช่วงส้ันๆ การรับประทาน

ยาไม่ต่อเนื่อง โดยลืมรับประทานยาหลังอาหารมื้อเย็น เนื่องจากติดภารกิจหรือเมื่อท ากิจกรรมท่ีเร่งรีบ และใช้ยา
สมุนไพรร่วมกับการรักษา ความเครียด โดยมีความเครียดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน การกลัวความรุนแรง
ของโรค และการไม่มาตรวจตามนัด โดยลืมมาตรวจตามนัด และไม่อยากมาตรวจตามนัด  (นิลุบล นันตา และ 
จุฑามาศ สุขเกษม, 2559) 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(3), July – September 2021 

19 

 

 

 จังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2562 เป็นอันดับ 5 ของเขต
สุขภาพท่ี 6 โดยมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากจากปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 1,168.71 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 1,290.96 

ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2562 อีกท้ังมีอัตราตายเพิ่มข้ึนมากจากปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 10.71 ต่อแสนประชากร 
เพิ่มเป็น 14.63 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2562 (กองโรคไม่ติดต่อ, 2563) ส าหรับอ าเภอประจันตคาม พบว่า 
อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 494.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 508.9 ต่อแสน
ประชากรในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้มีผู้ป่วยท่ีขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการท้ังส้ิน 3,616 คน ในจ านวนนี้ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้จ านวน 1,406 คน ร้อยละ 38.88 มีภาวะแทรกซ้อนทางตา 178 คน ร้อยละ 4.92 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2564)  
 ดังนั้นการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน มีความส าคัญในการลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
โดยการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากท่ีสุด จะต้องอาศัยปัจจัย 5 ประการ 

คือ การควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกก าลังกาย การจัดการกับความเครียด และการดูแลรักษา
ต่อเนื่อง (สุปรียา เสียงดัง, 2560) ท้ังนี้หากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะ

ปกติหรือใกล้เคียงปกติ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เกิดข้ึนในทุกระบบของร่างกายท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท (Neuropathy) การเส่ือมของจอตา (Retinopathy) และการเส่ือมของ
หน่วยไต(Nephropathy) ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความพิการ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจาก
ระบบประสาทส่วนปลายเส่ือม (Neuropathy) เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดแผล และแผลหายช้า โดยเฉพาะแผลท่ี

เท้า ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลใน

เลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ของอ าเภอประจันตคามต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 3. แนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ของต าบลต้นแบบ 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิ จัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  โดยท าการศึกษาเ ชิงปริ มาณ

(Quantitative Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดไม่ได้ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ไม่ได้ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ของต าบลต้นแบบ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การดูแลสุขภาพตนเองของโอเร็ม (Orem) แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ PRECEDE FRAMEWORK (กอง
โรคไม่ติดต่อ, 2562) แนวคิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นแนวทางในการศึกษา

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  และมีระดับ 

HbA1c > 7% ของอ าเภอประจันตคามในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,406 คน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2564) และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส ผู้บริหารโรงเรียน 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และญาติ/ผู้ป่วยเบาหวานของต าบลดงบัง จ านวน 40 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ และมีระดับ HbA1c > 
7% ของอ าเภอประจันตคาม จ านวน 311 คน ได้มาจากการค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล/เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 
และญาติ/ผู้ป่วยเบาหวานของต าบลดงบัง จ านวน 10 คนด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ของอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ศึกษาดัดแปลงมา
จากงานวิจัยของสุปรียา เสียงดัง (2560)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ และมีระดับ HbA1c > 7% ของอ าเภอประจันตคาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดไม่ได้ ของอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง 
5 ด้าน จ านวน 20 ข้อ 

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นผ่านการประเมินความเท่ียงตรงในเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่า 
IOC = 0.67 - 1.00 และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผลวิเคราะห์หาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 
เท่ากับ 0.798 

2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประเด็นในการสนทนา
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ จ านวน 3 ประเด็น 

ประเด็นท่ี 1 องค์กร/หน่วยบริการมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้อย่างไร 

ประเด็นท่ี 2 ท่านคิดว่าตัวผู้ป่วยเอง จะมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างไร 
ประเด็นท่ี 3 ท่านคิดว่าญาติของผู้ป่วย จะมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานอย่างไร 
น าประเด็นในการสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือดไม่ได้ ท่ีผู้ศึกษาก าหนดไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันท่ีตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดไม่ได้ ของอ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ความครอบคลุมของเนื้อหา และด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อ
ค าถาม โดยการหาค่าดัชนีความเหมาะสมระหว่างข้อค าถามกับลักษณะเฉพาะของเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item-Objective Congruence) รายข้อเท่ากับ 1.00   

สถิติวิเคราะห์ 
1. การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ chi – square 
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ข้อมูลการศึกษาแนวทางการจัดการสุขภาพของ

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ของต าบลต้นแบบ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดย
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ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.88 เพศชาย ร้อยละ 33.12 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 
51.13 และน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 48.87 โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 60.76 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.31 หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 19.94 และเป็นโสด ร้อยละ 6.75 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 76.50 
รองลงมาจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.90 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 8.40 ตามล าดับ 
และเป็นเบาหวานมาแล้ว 1 – 5 ปี ร้อยละ 39.55 โดยมีระยะเวลาท่ีเป็นโรคเบาหวานเฉล่ีย 8.59 ปี สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 1.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.24) (ตารางท่ี 
1) 
ตารางที่  1  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ 

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม จ าแนกรายด้าน (N=311) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ด้านการรับประทานอาหาร 1.72 0.29 ปานกลาง 
2. ด้านการรับประทานยา 1.84 0.45 ปานกลาง 
3. ด้านการออกก าลังกาย 1.90 0.61 ปานกลาง 
4. ด้านการจัดการกับความเครียด 1.71 0.47 ปานกลาง 
5. ด้านการดูแลรักษาต่อเนื่อง 1.28 0.30 ไม่ดี 

เฉลี่ย 1.68 0.24 ปานกลาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
ของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี (N=311) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

2 df 
p-

valu
e 

ไม่ดี ปานกลาง ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ       0.511 2 0.775 
   ชาย 53 17.04 50 16.08 0 0.00    
   หญิง 108 34.73 99 31.83 1 0.32    

อายุ       7.283 2 0.026 
   น้อยกว่า 60 ปี  90 28.94 62 19.94 0 0.00    
   มากกว่า 60 ปี 71 22.83 87 27.97 1 0.32    

สถานภาพ       0.694 4 0.952 
   โสด 10 3.22 11 3.54 0 0.00    
   สมรส 120 38.59 107 34.41 1 0.32    
   ม่าย/หย่า/แยก 31 9.97 31 9.97 0 0.00    

ระดับการศึกษา       5.044 8 0.753 
   ไม่ได้เรียน 2 0.64 3 0.96 0 0.00    
   ประถมศึกษา 122 39.23 115 36.98 1 0.32    
   มัธยมศึกษาตอนต้น 16 5.14 18 5.79 0 0.00    
   มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

14 4.50 12 3.86 0 0.00 
   

   ปริญญาตรีขึ้นไป 7 2.25 1 0.32 0 0.00    

ระยะเวลาท่ีป่วย       1.895 4 0.755 
   1 - 5 ปี 34 10.93 30 9.65 0 0.00    
   6 – 10 ปี 68 21.86 66 21.22 0 0.00    
   มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 59 18.97 53 17.04 1 0.32    

* มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
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 แนวทางการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ของต าบลต้นแบบ 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มี 3 มาตรการ 15 แนวทาง ประกอบด้วย  
 มาตรการท่ี 1 องค์กรส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 1. สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยและญาติ ยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคล และเป็น
กันเอง รับฟังปัญหาการดูแลตนเองและความรู้สึกไม่สบายใจของผู้ป่วย ด้วยความจริงใจและมีเป้าหมาย เพื่อให้
ผู้ป่วยกล้าพูด และ ขอค าปรึกษาปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดมากขึ้น ดังค ากล่าวของผู้ป่วยว่า "หมอคุย
ดี เป็นกันเอง เข้าใจง่าย สงสัยอะไรจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อย" 
 2. สนับสนุนข้อมูล และให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ยา ออกก าลังกาย จัดท าคู่มือการดูแล
ตนเองส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน การสอนสาธิต และฝึกปฏิบัติการหายใจ และการออกก าลังกายแบบไท้เก็ก 
ลมปราณ การฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลายและการบริหารเท้า ดังค ากล่าวของผู้ให้บริการว่า "ควรทานพออิ่ม ไม่เติมข้าว
เพิ่ม แม้ว่ากับข้าวจะอร่อยถูกใจ"  
 3. สร้างส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการจัดหาห้องให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม โดย
ให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยท าจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด ปฏิบัติสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ เพื่อเผชิญกับ
ความเครียดได้ดีขึ้น ดังเช่นผู้ป่วยบอกว่า "นั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนตามท่ีหมอแนะน า ท าให้จิตใจสงบลง สบายใจ 
ไม่เครียด"  
 5. สนับสนุนการปฏิบัติดูแลระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องโดยการ
อธิบายผลการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยการแสดงกราฟเส้นให้ดูในสมุดบันทึกเพื่อสะท้อนการปฏิบัติร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง การกล่าวชื่นชมให้ก าลังใจเมื่อผลการตรวจพบระดับน้ าตาลในเลือดลดลง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ดูแลตนเอง เป็นการติดตามผล และการมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง ดังค ากล่าวของผู้ให้บริการว่า "คุณตา
ดูแลตนเองได้ถูกต้องดีขึ้น ระดับน้ าตาลลดลงใกล้เคียงปกติ ขอให้ปฏิบัติต่อไปอีกนะคะ" 
 มาตรการท่ี 2 การจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 
 1. ต้องให้ความส าคัญกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ดังค า
กล่าวของผู้ป่วยว่า "ทุกอย่างมันอยู่ท่ีใจ ถ้าเราเห็นความส าคัญเราก็ท า ไม่ว่าจะกินยา คุมอาหาร หรือเลิกของท่ีหมอ
ห้ามมันท าได้ท้ังนั้น" 
 2. มุ่งมั่นท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังค ากล่าวของผู้ป่วยว่า "ตอนท่ีเจอหมอครั้งก่อน 
น้ าตาลขึ้นสูงมาก กลับบ้านเลยต้ังใจจะคุมอาหารให้ได้ ค่อยๆ งดของหวาน ส่วนของทอดต้ังแต่ไม่ค่อยได้กินมานาน
แล้ว" 
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 3. เริ่มต้นลงมือปฏิบัติการดูแลตนเองทันที ภายหลังท่ีได้ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติ และวางแผนการดูแล
ตนเองกับผู้ให้บริการ และญาติ ดังค ากล่าวของผู้ป่วยว่า "หลังจาจากท่ีหมอบอกวันก่อนต่ืนเช้าเดินรอบบ้านทุกวัน
เลย ก็รู้สึกดีข้ึนมากเลย" 
 4. ใช้จิตเตือนตนเองให้ตัดสินใจ ลด ละ เลิกส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ดังค า
กล่าวของผู้ป่วยว่า "เวลาเห็นของกินท่ีชอบต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอย่า" 
 5. ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอในการดูแลตนเองจนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตปกติ ดังค ากล่าวของผู้ป่วยว่า 
"ชา กาแฟ พองดนานๆ จนเด๋ียวนี้ไม่รู้สึกอยาก เลย" 
 มาตรการท่ี 3 ญาติของผู้ป่วยร่วมส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 1. เอาใจใส่ดู และสนใจผู้ป่วยด้วยการพูดคุย การพาไปพบแพทย์ การตักเตือนผู้ป่วยในการควบคุมอาหาร
ร่วมเรียนรู้ และฝึกทักษะร่วมกับผู้ป่วย ดังค ากล่าวของญาติผู้ป่วยว่า "เป็นเพื่อแม่พาแม่มาหาหมอ" "แม่กินยารึยัง
ต้องคอยเตือนทุกวัน" 
 2. รับประทานอาหารอ่อนหวาน อ่อนเค็ม ของญาติเหมือนผู้ป่วย ดังค ากล่าวของญาติผู้ป่วยว่า "ปกติ
อาหารท่ีบ้านเป็นอาหารรสจัด ทุกวันนี้เวลาท ากับข้าวทุกอย่างต้องเบาลงหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นหวาน มัน เค็ม" 
 3. ออกก าลังของญาติพร้อมกับผู้ป่วยเป็นกิจวัตร ดังค ากล่าวของญาติผู้ป่วยว่า "ทุกเช้าเด๋ียวนี้ต้องพาพ่อ
ออกมาเดินหน้าบ้านทุกเช้า" 
 4. ออกความคิดเห็น เป็นการแสดงข้อคิดของญาติในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ดังค ากล่าวของ
ญาติผู้ป่วยว่า "จากเดิมชอบอาหารรสจัด แต่เด๋ียวนี้ ทางออกที่ดีท่ีสุด ต้องกินเหมือนแม่ไปเลยในท่ีสุด" 
 5. อดทนวางใจเป็นกลาง ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินพฤติกรรมของผู้ป่วยดังค ากล่าวของญาติผู้ป่วยว่า 
"บางครั้งพ่อชอบแอบกินเหล้า บางครั้งก็ต้องท าเป็นไม่เห็นบ้าง เห็นว่านานๆ กินที" 
 
อภิปรายผล  

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้  อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย= 1.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.24) ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ จิรา
ภรณ์ นกแก้ว และเพ็ญศรี ทวีทอง (2560) พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุม

ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอ่าวลึกอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.85, SD = 0.20) 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าข้าม (2560) พบว่า พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.4 อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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    1.1 ด้านการรับประทานอาหาร พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ รับประทาน
ของขบเค้ียว ทอดกรอบ ขนมหวาน และผลไม้ท่ีมีรสหวาน เช่น ทุเรียน มะม่วง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 2.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.49) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรคเบาหวาน  เป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องใช้เวลาในการรักษานาน 
ผู้ป่วยเบาหวานฯ ส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 60 ปี ขึ้นไปขาดความกระตือรือร้นในการดูแลตนเอง ไม่ค่อยเห็นความ
เปล่ียนแปลงของอาการ จึงปฏิบัติตนตามปกติ ไม่เคร่งครัดในเรื่องการควบคุมอาหาร  การท่ีผู้ป่วยเบาหวานมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองยังไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิลุบล นันตา และ จุฑามาศ สุขเกษม (2559) พบว่า 
พฤติกรรมท่ีส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ได้แก่ การรับประทานอาหารโดยรับประทานข้าว
เหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารรสเค็ม รสหวาน และรสจัด  
    1.2 ด้านการรับประทานยา พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ รับประทานยา
เบาหวานตามค าแนะน าของแพทย์ มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 1.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.28) ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะผู้ป่วยเบาหวานฯ รับประทานยายารักษาโรคเบาหวานมาเป็นเวลานาน ไม่ค่อยเห็นความเปล่ียนแปลง
ของอาการ ท าให้ไม่เคร่งครัดในเรื่องการรับประทานยา อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ป่วยเบาหวานจะสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ จ าเป็นต้องรับประทานยาตามค าแนะน าของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนราภรณ์ นรบิน (2563) พบว่า การควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ส าเร็จของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 คือ เปล่ียนแปลงการการรับประทานอาหาร การด่ืมน้ าเปล่า การออกกก าลังกาย การ
รับประทานยา และการมีแหล่งของข้อมูลในการดูแลตนเอง  
   1.3 ด้านการออกก าลังกาย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ มีออกก าลังกาย
โดยเริ่มจากการอบอุ่นร่างกาย เช่น การยืดเหยียด กล้ามเนื้อ ออกก าลังกายต่อเนื่องและการผ่อนคลายก่อนหยุด มี่
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 1.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.64) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเบาหวานฯ เห็นว่า
การออกก าลังกายส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับร่างกาย ท าให้กระชุ่มกระชวย จะส่งผลให้ควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนราภรณ์ นร
บิน (2563) พบว่า การควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ส าเร็จของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 คือ เปล่ียนแปลงการการ
รับประทานอาหาร การด่ืมน้ าเปล่า การออกกก าลังกาย การรับประทานยา และการมีแหล่งของข้อมูลในการดูแล
ตนเอง 
    1.4 ด้านการจัดการกับความเครียด พบว่า เผชิญกับความเครียดได้อย่างมีสติ มี่ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย= 1.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 1.26) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเบาหวานฯ ส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 60 ปี 
ขึ้นไป และรักษาโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้คุ้นเคยกับแพทย์ พยาบาลผู้ให้การรักษา สามารถ
ปรึกษาปัญหาของเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งการจัดการกับความเครียดสามารถได้ จะส่งผลให้ควบคุมระดับ
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น้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นราภรณ์ นรบิน (2563) พบว่า การ
ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ส าเร็จของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 คือ เปล่ียนแปลงการการรับประทานอาหาร การด่ืม
น้ าเปล่า การออกกก าลังกาย การรับประทานยา และการมีแหล่งของข้อมูลในการดูแลตนเอง 
    1.5 ด้านการดูแลรักษาต่อเนื่อง พบว่า การมาพบแพทย์ตามนัด มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย= 1.11 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.32) ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องใช้เวลาในการรักษานาน ผู้ป่วย
เบาหวานฯ ไม่ค่อยเห็นความเปล่ียนแปลงของอาการ จึงไม่ให้ความส าคัญของการไปตรวจตามนัด ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ นิลุบล นันตา และจุฑามาศ สุขเกษม (2559) พบว่า พฤติกรรมท่ีส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ ได้แก่ การไม่มาตรวจตามนัด โดยลืมมาตรวจตามนัด และไม่อยากมาตรวจตามนัด 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิ
ราภรณ์ นกแก้ว และเพ็ญศรี ทวีทอง (2560) พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดไม่ได้ท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขควร

ด าเนินการเชิงรุก โดยการติดตามเยี่ยมบ้าน ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วย  2 กลุ่ม จาก
ประสบการณ์ พบว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยกว่า 60 ปี ยังอยู่ในวัยท างาน ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จ าเป็นต้องมี
ผู้ดูแล ส่วนกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอายุมากกว่า  60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จ าเป็นต้อง
มีผู้ดูแล และผู้ดูแลจะเป็นผู้จัดให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเรื่องการรับประทานอาหาร การรับประทานยา 
กระตุ้นช่วยเหลือให้ออกก าลังกาย จัดการเกี่ยวกับความเครียดและการรักษาต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป  
ควรศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีควบคุมน้ าตาลในเลือดได้กับกลุ่มท่ีควบคุมน้ าตาลในเลือดไม่ได้ 
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พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

Risk Behaviors of Stroke among People with Hypertension  
in Seimahapot Hospital, Seimahapot District, Prachinburi Province. 

 
บุญชนะ ปรสันติสุข1 และอมรศักดิ ์โพธ์ิอ่ า2 

Boonchana Parasuntisook1 and Amornsak Poum 2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาล

ศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

ขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ านวน 297 คน  ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติที (t-test Independent) ค่าสถิติเอฟ แบบ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test (One-way ANOVA)) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 85.49 และอยู่ใน

ระดับสูง ร้อยละ 14.81 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เพศ และอายุส่งผลต่อพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองฯ แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

ค าส าคัญ : พฤติกรรมเส่ียง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความดันโลหิตสูง 
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Abstract  
 This research aimed to study risk behaviors of stroke among people with hypertension in 

Seimahapot hospital, Seimahapot district, Prachinburi province, compare different personal 
factors affecting the sample’s risk behavior of stroke. The participants were 297 people with 
hypertension and no history of stroke who followed up at hypertension clinic at Seimahapot 
hospital, by simple random sampling. The instrument for data collection was questionnaire. The 
statistics applied in the process were percentage for personal factors, arithmetic mean and 

standard deviation for level of life quality promotion of agers, t-test for two factors of independent 
variable, one way analysis of variance (One-way ANOVA). The result showed that hypertensive 
patients have overall stroke risk behaviors. in the moderate level 85.49% and in the high level 

14.81%  The comparative on risk behaviors of stroke among people with hypertension in 
Seimahapot hospital, Seimahapot district, Prachinburi province, in terms sex, age found that there 

were different as statistically significance at .05. 

Keywords: Self-Care Behavior, Uncontrolled Diabetes Mellitus 
 
บทน า 
 โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะท่ีสมองขาดเลือดหล่อเล้ียง ท าให้มีอาการชาท่ีใบหน้า ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด 
แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคล่ือนไหวไม่ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอดเลือดสมองตีบหรือตันและ
หลอดเลือดสมองแตก โดยโรคหลอดเลือดสมองท้ังสองประเภทพบเป็น ร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดับ องค์การ
อัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO, 2016) รายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองท่ัวโลกในปี 
พ.ศ.2559 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน 
ป่วยจ านวน 80 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปีโดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยท่ีมีอายุ 25 ปีข้ึนไป และ
ร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวันอันควร ส าหรับประเทศไทย จากรายงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง  
สาธารณสุข พบว่าอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ( I60-I69) ต่อประชากรแสนคน ปี 2557 – 2561 เท่ากับ 
38.7, 43.3, 48.7, 47.8 และ 47.1 ตามล าดับ และอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ( I60-I69) ต่อประชากร
แสนคน ปี 2556 – 2560 เท่ากับ 366.81, 352.30, 429.85, 451.38 และ 467.47 ตามล าดับ ซึ่งยังคงมีแนวโน้ม 
เพิ่มข้ึนทุกปีและจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง 
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เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ท้ังในประชากรเพศชายและเพศหญิง จ านวน 30,403 คน และ 31,045 คน 
ตามล าดับ ซึ่งสามารถเกิดได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย (กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและส่ือสารความเส่ียง, 2562)  
 จังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 3 ของเขตสุขภาพท่ี 6 มีอัตราป่วย
เพิ่มขึ้นมากจากปี 2560 เท่ากับ 403.71 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 604.75 ต่อแสนประชากรในปี 2562 (กอง
โรคไม่ติดต่อ, 2563) เป็นสาเหตุการตายท่ีส าคัญล าดับท่ี 2 ของจังหวัดปราจีนบุรี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2562) และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ป่วยท่ีรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นมักจะมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย เคยมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน พบว่า ใน
ผู้ป่วย 100 คน ท่ีรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตประมาณ ร้อยละ 5 หายใกล้เคียงปกติร้อยละ 25 และ
มีความพิการร้อยละ 70 อัตราความพิการจะน้อยลงตามล าดับเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งปัจจัยท่ีส่งเสริมการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ คือ โรคความดันโลหิตสูง จะเพิ่มความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง โดย
มีความเส่ียงประมาณ 3-17 เท่า ท้ังนี้แล้วแต่ระยะเวลาของโรค ความรุนแรง และการควบคุมระดับความดันโลหิต 
(ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช, 2561) จึงต้องให้ความสนใจการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค
ความดันโลหิตสูง  
 อ าเภอศรีมหาโพธิ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่งของภาคตะวันออก เป็นอ าเภอท่ีมีการเพิ่มของประชากรสูงมากท่ีสุดของจังหวัด มี 10 ต าบล 90 หมู่บ้าน มี
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอ ขนาด 60 เตียง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีมหา
โพธิ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 13 แห่ง (วิกิพีเดีย, 2564) ท่ีให้บริการท้ังทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมท้ังการให้บริการเชิงรุก จาก
ข้อมูลการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ พบว่า อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 599.31 ต่อ
แสนประชากร ลดลงเป็น 574.90 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2563 ตรงกันข้ามกับจ านวนผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 8,317 คน เพิ่มขี้นเป็น 8,778 คน ในปี พ.ศ. 
2563 นอกจากนี้ พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2562 ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คิดเป็นร้อยละ 
65.18 ลดลงเป็นร้อยละ 56.03 ในปี พ.ศ. 2563 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2564) ซึ่งการควบคุม
ความดันโลหิตผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
โรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง (พรชัย จูลเมตต์ และคณะ, 2561) นอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดโรคได้ เช่น เพศ อายุ 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ความอ้วน การขาดการเคล่ือนไหวหรือออกก าลังกาย ภาวะเครียด การสูบบุหรี่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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การดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และมีคาเฟอีนเป็นประจ า (ณฐกร นิลเนตร, 2561) นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมท่ี
ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารท่ีมีส่วนประกอบของชูรสทุกวัน ซึ่งท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
นั้น ส่วนใหญ่ท่ียังคงบริโภคอยู่เนื่องจากเป็นเครื่องปรุงท่ีช่วยชูรสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้น  ในบางครั้งก็ซื้อ
อาหารจากร้านค้ารับประทานกันโดยบอกว่าไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร เนื่องจากท างานหนัก ถึงแม้จะทราบดี
ว่าอาหารเหล่านั้นมีผลเสียต่อร่างกายแต่ผู้ป่วยก็เลือกท่ีจะรับประทานอาหาร  (ประพร สาระถี, 2560)พฤติกรรม
เส่ียงเหล่านี้เมื่อปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่ง
เป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้เห็น
ความส าคัญของโรค จึงต้องการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ในโรงศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะใช้ในการวางแผน
รูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ป้องกันภาวะเส่ียงต่อ
โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ใน
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษากับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับ
บริการท่ีคลินิกโรคความดันโลหิตสูงแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ในป ี2564 ท่ีไม่เคยมีประวัติการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

จ านวน 1,155 ราย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี, 2564)  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

จ านวน 297 คน ได้มาจากการค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และท าการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามวิจัย เรื่อง พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีล าดับข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
1. ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ใน

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ศึกษาดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ นพดล ค าภิ
โล (2559) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ และระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน  

ข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ข้อค าถามเชิงบวก และข้อค าถามเชิงลบ 
 ข้อค าถามเชิงบวก จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 11, 12, 18, 19, 20 
  ตอบ  ปฏิบัติเป็นประจ า   ให้  1  คะแนน 
  ตอบ  ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  2  คะแนน 
  ตอบ  ไม่ปฏิบัติ   ให้  3  คะแนน 
 ข้อค าถามเชิงลบจ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17 
  ตอบ  ปฏิบัติเป็นประจ า   ให้  3  คะแนน 
  ตอบ  ปฏิบัติบางครั้ง   ให้  2  คะแนน 
  ตอบ  ไม่ปฏิบัติ   ให้  1  คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผล คะแนนพฤติกรรมเส่ียงโดยรวมมีคะแนน ต้ังแต่ 20 - 60 คะแนน โดยรวม

คะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 
  คะแนน  20 – 35  คะแนน แสดงถึง พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับต่ า  
  คะแนน  36 – 48  คะแนน แสดงถึง พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน  49 – 60  คะแนน แสดงถึง พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับสูง  

 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(3), July – September 2021  

  

 

34 

สถิติวิเคราะห์ 
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ

สมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติที (t-test Independent) ค่าสถิติเอฟ แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test 
(One-way ANOVA)) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 เพศชาย ร้อยละ 33.33 มีอายุเฉล่ีย 59.22 ปี อายุต่ าสุด 35 ปี 
สูงสุด 88 ปี โดยมีมากกว่าเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ54.88 และมีอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 45.12 มีสถานภาพ
คู่ ร้อยละ 68.01 รองลงมาเป็นม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 23.91 มีรับจ้าง ร้อยละ 36.70  รองลงมาคือ ท า
นา/ท าสวน/ท าไร่ ร้อยละ 29.29 การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน ร้อยละ 35.02 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ร้อยละ 
23.91 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 21.89 มี
ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 40.07 รองลงมาคือ 6 – 10 ป ี ร้อยละ 31.99 
สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 85.49 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 14.81 (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ระดับพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม (N=297) 

คะแนน พฤติกรรมเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 
20 – 35 พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับต่ า 0 0.00 
36 – 48 พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 253 85.19 
49 – 60 พฤติกรรมเส่ียงอยู่ในระดับสูง 44 14.81 

รวม 297 100.00 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า เพศและอายุ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีให้แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 2 และ 3) 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ด้านเพศ (N=297) 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig. 

ชาย 99 2.05 0.22 -4.074 0.000 
หญิง 198 2.19 0.39   

* มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ด้านอายุ (N=297) 

อาย ุ จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig. 

น้อยกว่า 60 ปี 134 2.10 0.35 1.449 0.043 
มากกว่าเท่ากับ 60 ปีข้ึนไป 163 2.16 0.37   

* มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
 1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 85.49 และอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 14.81 สอดคล้องกับการศึกษาของ ประเพ็ญพร ช านาญพงษ ์
(2559) พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัยสูงอายุ ไม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตให้ได้น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ 58.3 มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 66.7 และอยู่ในระดับสูงร้อยละ 33.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1.1 การบริโภคอาหาร พบว่า กินผลไม้รสหวาน เช่น ล าไย ทุเรียน ขนุน องุ่น น้อยหน่า มะม่วงสุก 
เงาะหรืออื่นๆ กินผักและผลไม้สด น้อยกว่า ครึ่งกิโลกรัม หรือ น้อยกว่า 5 ก ามือต่อวัน รวมถึงกินอาหารทอด เช่น 
ลูกช้ินทอด ไก่ทอด มันฝรั่งทอด กล้วยทอด ปาท่องโก๋ทอด หรืออื่นๆ เป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.01, 67.68, 
และ 64.31 ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส่วนใหญ่มีอายุมาก ซึ่งในวัยนี้ความสามารถ
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ในการรับรสจะด้อยประสิทธิภาพลง ต่อมรับรสท่ีบริเวณล้ินลดจ านวนลง ประกอบกับน้ าลายในช่องปากจะข้นขึ้น 
ท าให้ช่องปากแห้งได้ง่าย จึงมักรับประทานอาหารรสจัดขึ้น โดยเฉพาะรสเค็มและรสหวาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นพดล ค าภิโล (2559) พบว่า การบริโภคอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กินผักและผลไม้สด น้อยกว่า ครึ่ง
กิโลกรัมหรือ น้อยกว่า 5 ก ามือต่อวัน รวมถึงการกินอาหารแต่ละมื้อ มักจะเติมน้าปลา/เกลือ/น้ าปลาพริก/ซีอิ้ว/
ซอสมะเขือเทศและซอสอื่นๆ เพิ่ม ถึงร้อยละ 10.7 ซึ่งเป็นพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 
  1.2 การออกก าลังกาย พบว่า ไม่ได้ออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยพอควร โดยหายใจแรงขึ้นกว่าปกติ
เล็กน้อย แต่ยังสามารถพูดคุยได้จนจบประโยค เช่น ขุดดิน ถูบ้าน ล้างรถ เดินเร็ว ป่ันจักรยาน นานครั้งละ 30 นาที 
จ านวน 5 วันต่อสัปดาห์ และออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยมาก โดยหายใจแรงหรือหอบ ไม่สามารถพูดคุยได้จบ
ประโยค เช่น แอโรบิค วิ่ง เล่น ฟุตบอล นานครั้งละ 20 นาที จ านวน 3 วันต่อ สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 70.37 และ 
62.63 ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่สามารถออกก าลังกายตามท่ีก าหนด 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณฐกร นิลเนตร (2561) พบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูงไม่สม่ าเสมอ การขาดการออกก าลังกาย 
การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ หากไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือรักษาจะท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนไปยงัอวัยวะท่ีส าคัญโดยเฉพาะสมอง ท าให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองได้ 
  1.3 การจัดการความเครียด พบว่า ไม่ด่ืมสุรา และไม่เก็บตัวเงียบ เมื่อชีวิตประสบปัญหา คิดเป็นร้อย
ละ 63.97 และ 50.84 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตจัดการกับความเครียดได้เหมาะสม สอดคล้อง
กับการศึกษาของ รัฐกานต์ ข าเขียว และ ชนิดา มัททวางกูร (2561) พบว่า กลุ่มผู้ป่วยท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ มี

การจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.75, SD = 0.72) เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองลงได้ 
  1.4 การสูบบุหรี่ พบว่า ไม่สูบบุหรี่/ยาสูบ/ยาเส้น รวมถึงการได้รับควันบุหรี่จากสถานท่ีต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 72.39 และ 43.77 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ได้รับการปรึกษา ค าแนะน าการปฏิบัติตัวจากแพทย์ พยาบาล
อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับการศึกษาของ นพดล ค าภิโล (2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองด้านการสูบบุหรี่ อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 90.0 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้ามารับบริการตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาลและได้รับค าแนะนาจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท าให้มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการสูบบุหรี่/ยาสูบ อยู่ใน
ระดับต่ า เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้ 
  1.5 การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ยาดอง วิสกี ้
บรั่นดี ไวน์ ในปริมาณมาก (เพศหญิง คือ การดื่มเบียร์ 1 ขวดต่อวัน หรือ เหล้าขาวเกิน 2 เป็กต่อวัน หรือดื่มสุรา
เกิน 3 ฝาต่อวัน / เพศชาย คือ การดื่มเบียร์ มากกว่า 2 ขวดต่อวัน หรือ เหล้าขาว เกิน 4 เป็กต่อวัน หรือดื่มสุรา
เกิน 6 ฝา ต่อวัน) คิดเป็นร้อยละ 68.69 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต สอดคล้องกับการศึกษาของ 
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นพดล ค าภิโล (2559) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 84.1 
เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้ 
  1.6 การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด พบว่า รับประทานยาตามขนาดยาท่ีแพทย์ส่ัง เช่น 
แพทย์ส่ังรับประทานยา ครั้งละ 1 เม็ด ท่านก็รับประทานยา 1 เม็ด และรับประทานยาตามเวลาท่ีแพทย์ส่ัง เช่น 
แพทย์ส่ังรับประทานยา เช้า ครั้งละ 1 เม็ด ทุกวัน อย่างต่อเนื่องทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 65.66 และ 65.32 นอกจากนี้
ยังมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เช่น มารับการตรวจตามวันเวลานัดหมายครั้งต่อไปตามใบนัดของแพทย์ คิดเป็นร้อย
ละ 68.3 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตเป็นผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็น
ประจ า ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีวินัยในการรับประทานยา และการมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สอดคล้องกับ
การศึกษาของรัฐกานต์ ข าเขียว และ ชนิดา มัททวางกูร (2561) พบว่า กลุ่มผู้ป่วยท่ีควบคุมความดันโลหิตได้และ

ไม่ได้ มีการใช้ยาและการไปตรวจตามนัดอยู่ในระดับมากท้ังสองกลุ่ม (x ̅= 4.11, SD = 0.58; x ̅= 3.96, SD = 0.58 
ตามล าดับ) เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงได้ 
 2. การเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
  2.1 เพศส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองฯ ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก เพศท่ีต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่เหมือนกัน โดยเพศ
หญิงจะมีการดูแลตนเอง ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ มากกว่าเพศชาย ท าให้มีส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธนา ชนะพันธ์ (2560) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และณฐกร นิลเนตร (2561) พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีเป็นเพศชายมีความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง 
  2.2 อายุส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองฯ ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รับรู้ว่าอายุท่ีมากขึ้น เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญใน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูชาติ กล่ินสาคร (2562) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (2 = 8.268, p < .05) และ ณฐ
กร นิลเนตร (2561) พบว่า อายุท่ีมากขึ้น มีความเส่ียงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมองมากว่าอายุน้อย 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  

  1.1 บุคลากรสาธารณสุขควรให้ความรู้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดหวาน  มัน เค็ม เพิ่มผัก 
ห่างไกลโรคเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
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  1.2 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป ดังนั้นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีมีอายุมาก เนื่องจากมีความเส่ียงท่ีจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง เมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป  
  2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ท่ีสามารถอธิบายเงื่อนไขของการปฏิบัติ
พฤติกรรมเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในระยะยาวต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ เพื่อเป็นรูปแบบในการดาเนินงานและขยายผลไปสู่พื้นท่ีอื่นต่อไป 
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การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

The Study on Effectiveness of Promote Advertisement Program of  
Private Sanitariums in Petchaboon Province. 

 
ชฎากร  บญุสิน1 

Chadakorn Boonsin1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของ

สถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด

เพชรบูรณ์ จ านวน 30 ราย โปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาขึ้น
โดยการน าผลการวิจัยจากระยะท่ี 1 มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมฯ ได้แก่ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

โฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี KAP Model ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้การโฆษณาท่ีถูกต้อง กิจกรรมท่ี 2 จัดท า
ฐานข้อมูลการโฆษณา กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาการโฆษณา กิจกรรมท่ี 4 สร้างช่องทางการส่ง
ข้อมูลเรื่องข้อกฎหมาย กิจกรรมท่ี 5 การควบคุม ก ากับติดตามกิจกรรมท่ี 6 การประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข 

ระยะเวลาทดลองใช้ 3 เดือน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ความรู้ในการโฆษณา ทัศนคติในการโฆษณา พฤติกรรมการปฏิบัติใน
การโฆษณา ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ แล้ว
น าไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง ใช้

สถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองตัวแปรท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ความรู้ในการโฆษณา (P-value=0.037) ทัศนคติในการ
โฆษณา (P-value=0.016) และพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา (P-value=0.012) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การโฆษณา, สถานพยาบาลเอกชน, ผู้ประกอบการ 

* เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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Abstract 
This quasi experimental research aimed to study the effectiveness of promote 

advertisement program of private sanitariums in Petchaboon Province. Population in this study 
consisted of 30 private sanitarium entrepreneurs. This program was developed from all 
significantly factors from research study in phrase 1 and was developed the activity in by applying 
KAP model theory, social support theory composed of 6 activities including, 1) increasing 
knowledge advertisement, 2) make advertisement databased, 3) development the consulting 

system 4) make the data transmission for advertisement law 5) monitoring and controlling 6) 
evaluation and solve problem guideline and assessment with in 3 months. The instrument used 
for data collection was questionnaires composed of 4 parts including, characteristics’ 

entrepreneurs, knowledge for advertisement, attitude for advertisement and behavior for 
advertisement. Validity, investigated by experts, and Cronbach’s coefficient alpha were used to 

check standardization and reliability (0.87) of questionnaires. Data analyzed to test research 

hypothesis by Paired sample t-test. The result showed that after the experimentation, the factors 
significantly increased mean score composed of knowledge for advertisement (P-value=0.037) 
attitude for advertisement (P-value=0.016) and behavior for advertisement (P-value=0.012), 

respectively. 

Keyword: Advertisement, Private sanitarium, entrepreneurs 
 

บทน า 
ปัจจุบันการประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนมีมากขึ้น ท้ังสถานพยาบาลประเภทคลินิกและ

โรงพยาบาล ท าให้สถานพยาบาลเอกชนต่างพยายามสร้างคุณภาพมาตรฐานให้ได้ทัดเทียมระดับสากลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างครบวงจร ดังนั้น การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริ
การของสถานพยาบาลเพื่อเช้ือเชิญหรือจูงใจให้เลือกใช้บริการจึงเป็นวิธีการส่ือสารต่อผู้รับบริการให้เกิดความรับรู้
และเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าและบริการ เช่น การโฆษณาให้ทราบเกี่ยวกับช่ือ คุณวุฒิหรือความสามารถของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ การให้บริการทางการแพทย์ การแจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ การแจ้ง

วันและเวลาให้บริการ รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 38 แก้ไข
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เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เป็นองค์กรหลักเป็นผู้พิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ระบบบริการสุขภาพ ได้ก าหนดในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล การ
ขอยกเลิก การย้าย การปิดหรือเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาลเป็นต้น ดังนั้นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2559 และประกาศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล พ.ศ.2562 สาระส าคัญคือการโฆษณาสถานพยาบาลต้องได้รับอนุมัติข้อความเสียงหรือภาพท่ีใช้ใน

การโฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาตก่อนการเผยแพร่โฆษณานั้นย่อมมีเจตนาให้ผู้บริโภคหลงเช่ือและเข้าข่ายเป็น
การหลอกลวงและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล, 2559) 

จากผลการตรวจประเมินการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ในปี พ.ศ.2563 

พบว่า มีจ านวนสถานพยาบาลท่ีมีการโฆษณาของคลินิกเวชกรรมท่ีให้บริการเสริมความงามใน Facebook ท้ังหมด 
222 ช้ิน ฝ่าฝืนกฎหมายจ านวน 180 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 81.08 โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงโดยยึดหลักการท า

หัตถการพบมากท่ีสุด คือระดับรุนแรง เช่น โฆษณาท่ีมีการท าหัตถการโดยการสะกิด จ้ิม ฉีด แทงเข็ม จ านวน 100 

ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 45.05 โดยแบ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ ข้อ 7(1) มากท่ีสุด 
(ประกาศอันเป็นเท็จหรือไม่มีมูลความจริง โอ้อวดเกินจริง หลอกลวง ปกปิดความจริงฯ) จ านวน 35 ช้ิน คิดเป็น
ร้อยละ 19.44 โฆษณาฝ่าฝืนประกาศแพทยสภาท่ี 50/2549 ข้อ 1 (ใช้ค าว่า “เพียง”) มากท่ีสุดจ านวน 23 ช้ิน คิด

เป็นร้อยละ 12.78 ฝ่าฝืนมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลมติ 15/5/61 

เรื่องโบท็อกซ์ (Botox) มากท่ีสุด จ านวน 75 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผลการศึกษาท าให้ทราบสถานการณ์การ
โฆษณาทางส่ือออนไลน์ของคลินิกเวชกรรมท่ีให้บริการเสริมความงามในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ส่วนใหญ่มีเนื้อหาท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 

ส าหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2561-2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวน 12 เรื่อง โดยปัญหาการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
มาตรฐานการให้บริการ คลินิกไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการโฆษณาสถานพยาบาล
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ผลการด าเนินคดี แบ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ลง
พื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ปฏิบัติตามค าส่ังให้ถูกต้อง จ านวน 5 เรื่อง น าเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
จ านวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างหารือกองกฎหมาย สนับสนุนบริการสุขภาพร่วมตรวจสอบ จ านวน 3 เรื่อง ใน

ปีงบประมาณ 2564 พบสถานพยาบาลท่ียังไม่ได้ยื่นขออนุมัติโฆษณา จ านวน 84 แห่ง และน าเข้าคณะกรรมการ
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เปรียบเทียบคดีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายโฆษณา จ านวน 4 เรื่อง แบ่งเป็นการฝ่าฝืนโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 
2 เรื่อง โฆษณาฝ่าฝืนประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ.2562 จ านวน 1 เรื่อง และโฆษณาโดย (LIVE) ในลักษณะ
ถ่ายทอดสดภาพผู้ป่วยรับบริการขณะเสริมจมูก ดูดไขมัน รวมถึงฉีดเติมไขมันบนใบหน้าจ านวน 1 เรื่อง 

จากข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหาการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ข้างต้น 
อาจท าให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการโฆษณาท่ีไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อความโฆษณาชักชวน
ในลักษณะเป็นเท็จ ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรม และจะน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริม
การโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนให้มีความถูกต้องตามกฎหมายของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กรอบแนวคิดวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 1 การ

ประเมินผลการโฆษณา 

Pre-test 

แบบสอบถาม 

Post-test 

แบบสอบถาม 

ครั้งท่ี 2 การประเมินผล
การโฆษณา 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 3 
เดือนท่ี 2 
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A1 หมายถึง กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาล 
A2 หมายถึง กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าฐานข้อมูลการโฆษณาสถานพยาบาล 

A3 หมายถึง กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาการโฆษณาแก่สถานพยาบาล 
A4 หมายถึง กิจกรรมท่ี 4 การสร้างช่องทางการส่งข้อมูลเรื่องข้อกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
A5 หมายถึง กิจกรรมท่ี 5 การควบคุม ก ากับติดตาม 
A6 หมายถึง กิจกรรมท่ี 6 การประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ

ทดลอง (One group pretest-posttest design) ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2564 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ สถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564จ านวน 450 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่างคือ สถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการศึกษาวิจัยใน

ระยะท่ี 1 โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าได้แก่ 1) ผู้ประกอบการท่ีท า
หน้าท่ีหลักในการดูแลสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ เจ้าของสถานพยาบาล หรือตัวแทนท่ีได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าท่ีดูแลสถานพยาบาล สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จนครบทุกกิจกรรมได้ เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ 1) ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถาม 2) เจ็บป่วย
ในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 

การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากรายช่ือของ

สถานพยาบาลเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยน ารหัสเลขท่ีการ
ขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาลเอกชนมาเขียนลงในสลาก แล้วท าการหยิบรหัสเลขท่ีขึ้นมา โดยไม่ใส่กลับคืน ให้ได้
จ านวน 30 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. โปรแกรมทดลองคือ โปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย

น ามาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีการรับรู้ด้านสุขภาพ ทฤษฎี KAP Model ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 5 
กิจกรรม 
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 2. แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ  
ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาประกอบกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารการ
โฆษณา 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ในการโฆษณา ประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา ช่องทางท่ีใช้ในการ
โฆษณา 

ส่วนท่ี 3 ทัศนคติในการโฆษณา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การโฆษณา ความส าคัญของการ
โฆษณา 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณาของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การเลือกช่องทาง
ในการโฆษณา การศึกษาข้อกฎหมายก่อนการโฆษณา เนื้อหาท่ีเลือกใช้ในการโฆษณา  

แบบสัมภาษณ์นี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน าแบบสัมภาษณ์ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับ
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1997) เท่ากับ 0.870.87 

การทดลองและการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการวิจัยและการใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลก่อนการทดลองด้วยการให้กลุ่มทดลองท าแบบ

สัมภาษณ์คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ในการโฆษณา ทัศนคติในการโฆษณา และพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
โฆษณา หลังจากด าเนินกิจกรรมครบ 6 กิจกรรม แล้วผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลหลังทดลองเช่นเดียวกับก่อนทดลอง 
  2. การทดลอง 

กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ท่ีถูกต้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

ของสถานพยาบาล การปฏิบัติตามระเบียบการโฆษณาทางส่ือออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของ
สถานพยาบาลเอกชน 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าฐานข้อมูลการโฆษณาสถานพยาบาล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
สร้างฐานข้อมูลในการโฆษณาท่ีถูกต้องตามกฎหมายของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานและประเมินผล 
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กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล ประยุกต์ใช้แนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของกิ๊บสัน โดยใช้วิธีการเสริมพลังด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างได้เล่าถึงเทคนิควิธีการโฆษณาผ่าน

ส่ือๆ หรือการโฆษณาออนไลน์ การโฆษณาของสถานพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 4 การสร้างช่องทางการส่งข้อมูล โดยการพัฒนาระบบส่ือออนไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทาง

ในการรับ-ส่งข้อมูลการโฆษณาส่ือออนไลน์ของสถานพยาบาลเอกชน 
กิจกรรมท่ี 5 การควบคุม ก ากับติดตามโดยทีมบุคลากรสาธารณสุข ได้ออกปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี

ในการควบคุมก ากับติดตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลและเป็นการกระตุ้น

เตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กิจกรรมท่ี 6 การประเมินผลและการประมวล เป็นการน าข้อมูลท่ีรวบรวมมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ในด้าน ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ใช้สถิติ Paired t-test โดยพิจารณาค่า P-value ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(Significantly และรายงานผลเป็นค่า Mean differences, P-value และ 95% Confidence Interval 
 

สรุปผลการวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (66.67%) มีอายุระหว่าง 30–39 ปี 

(63.33%) รองลงมาคือ อายุมากกว่า 40 ปี (30%) (x̅=37.63, S.D.=5.57, Max=49, Min=27) มีสถานภาพสมรส
คู่/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (63.33%) รองลงมาคือ สถานภาพโสด (36.67%) กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (83.33) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. (16.67%) ส าหรับรายได้เฉล่ียของ

ครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,000–100,000 บาท (60%) รองลงมาคือรายได้น้อยกว่า 20,000 

บ า ท  ( 23.33%)  แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  100,000 บ าทขึ้ น ไ ป  ( 16.67%)  ( x̅=66,400, S.D.=52,293.99, 
Max=200,000, Min=7,000) ระยะเวลาการประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน น้อยกว่า 5 ปี (60%) มี

ผู้ประกอบการท่ีประกอบกิจการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (6.67%) (x̅=5.23, S.D.=4.133, Max=33, Min=1) 

ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารการโฆษณาจากหลายแหล่ง ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เน็ต (70%) 
บุคลากรทางการแพทย์ (53.33%) การประชุม อบรม (40%) ชมรม เครือข่าย ผู้ประกอบการสถานพยาบาล 
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(20%) และแหล่งอื่นๆ คือ หนังสือ คู่มือ (3.33%) ส าหรับช่องทางท่ีใช้ในการโฆษณาของผู้ประกอบการ
สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เน็ต (96.67%) แผ่นพับ (16.67%) แผ่นป้าย (3.33%) และโปสเตอร์ 

(3.33%) ตามล าดับ 
ผลการทดลองโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังการทดลองมีคะแนนตัวแปรท่ีมีค่าคะแนน
เฉล่ียเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ความรู้ในการโฆษณา       (P-
value=0.037) ทัศนคติในการโฆษณา (P-value=0.016) และพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา                  (P-

value=0.012) ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ในการโฆษณา ทัศนคติในการโฆษณาและพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณาของ 
   ผู้ประกอบการระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนใน 

   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตัวแปร 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t df P-value 
Mean S.D. Mean S.D. 

ความรู้ในการโฆษณา 7.97 2.092 9.53  1.195 3.561 58 0.037 
- ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 3.86 1.502 5.10 0.844 3.919 58 0.015 

- ด้านช่องทางท่ีใช้ในการโฆษณา 4.10 0.959 4.43 0.678 2.553 58 0.021 

ทัศนคติในการโฆษณา 3.31 0.288 4.07  0.219 13.296 78 0.016 
- ด้านวัตถุประสงค์การโฆษณา   3.53 0.420 3.87 0.221 4.467 78 <0.001 
- ด้านความส าคัญของการโฆษณา 3.23 0.390 4.19 0.273 12.811 78 0.004 
พฤตกิรรมการปฏิบตัิในการโฆษณา 3.19 0.487 4.44  0.240 6.723 58 0.012 
- การเลือกช่องทางในการโฆษณา 3.07 0.350 4.40 0.354 2.955 58 0.003 

- การศึกษาข้อกฎหมายก่อนการ
โฆษณา 

3.36 0.632 4.41 0.396 4.616 58 0.036 

- การเลือกเน้ือหาท่ีใช้ในการโฆษณา 3.13 1.020 4.50 0.395 25.228 58 <0.001 
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อภิปรายผล 
ความรู้ในการโฆษณาของผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนมีคะแนนเฉล่ียของความรู้ในการ

โฆษณา หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมท่ี 
1 การเสริมสร้างความรู้ท่ีถูกต้อง เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล โดยใช้วิธีการ
จัดประชุมแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการโฆษณาทาง
ส่ือออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะเน้นท่ีการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาล 
การปฏิบัติตามระเบียบการโฆษณาทางส่ือออนไลน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของสถานพยาบาลเอกชนใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา และความรู้ด้านช่องทาง
ท่ีใช้ในการโฆษณา ผลการวิจัยสรุปว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ

เปล่ียนแปลงความรู้ในการโฆษณา แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-
value=0.037) สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา

สถานประกอบการอย่างถูกต้อง ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมีผลต่อรูปแบบและวิธีการโฆษณาสถานประกอบการ

เนื่องจากผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนท่ีมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ ท าให้มีทักษะในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการเลือกส่ือและวิธีการโฆษณาสถานพยาบาล เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายและพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพราะทักษะของผู้ประกอบการของสถานพยาบาล

เอกชน ถือว่าเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือก

ส่ือและวิธีการโฆษณาสถานพยาบาล เช่น การเลือกประเภทของส่ือและช่องทางในการโฆษณา มีความจ าเป็น
อย่างมากท่ีผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนจะต้องมีความรู้ท่ีถูกต้องด้านเทคนิคและวิธีการ ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ Green & Kreuter (1991) กล่าวว่า ความรู้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม
หรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งความรู้เป็นปัจจัยท่ีเกิด

จากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ Ajzen and 
Fishbein (1980) กล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมีความต้ังใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งนั้น บุคคลนั้นจะต้อง
ประเมินว่าพฤติกรรมนั้นมีผลทางบวกต่อตัวเขาเองผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ดุริพัธ แจ้งใจ 
และคณะ (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ 2 วิธีคือ วิธีท่ี 1 ใช้การอบรมให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดรายการเพื่อโฆษณา



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(3), July – September 2021 

49 

 

 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกต้องตามกฎหมาย และวิธีท่ี 2 การเข้าพบผู้ประกอบการและนักจัดรายการโดยพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อช้ีแจงเรื่องโฆษณาท่ีตรวจพบว่าผิดกฎหมายและขอความร่วมมือให้โฆษณาอย่างถูกกฎหมาย 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและนักจัดรายการ ท่ีได้รับการอบรมมีระดับความรู้เพิ่มข้ึน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในประเด็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยรวมและการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ (P=0.002) 
การโฆษณายา (P=0.002) และการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (P=0.038) ตามล าดับ 

ทัศนคติในการโฆษณาของผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมท่ี 1 การสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องจะเน้นท่ีการ

สร้างทัศนคติท่ีถูกต้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้เกิดทัศนคติท่ีดี  โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหา รูปแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้จะใช้วิธีการจัดต้ังกลุ่ม

ไลน์ของผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนช่ือไลน์ ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้ การพูดคุยซักถาม หรือเล่าประสบการณ์ในการโฆษณา

สถานประกอบการด้วยวิธีการส่ือต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้มีโอกาสแลกเปล่ียน

เรียนรู้กลวิธีในการโฆษณาท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จะเน้นประเด็น
จากข้อค าถามด้านทัศนคติในการโฆษณา 2 ประเด็นคือ วัตถุประสงค์การโฆษณา ความส าคัญของการโฆษณา 
ผลการวิจัยสรุปว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติในการ

โฆษณา แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.016) สามารถอธิบายได้ว่า 
ทัศนคติเป็นความเช่ือหรือการยอมรับประการหนึ่งของบุคคลท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังในทาง
ปฏิบัติตามและการไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเกิดจากทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงนั้นท้ังในทัศนคติท่ีดี (เชิงบวก) หรือทัศนคติท่ีไม่ดี 
(เชิงลบ) ซึ่งสอดคล้องกับ Thurstone (1970) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นระดับความมากน้อยของความรู้สึกในด้าน

บวกหรือลบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
เช่นเดียวกับ Ajzen & Fishbein (1980) กล่าวว่า ทัศนคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเป็นการประเมินทางบวกและ
ทางลบของบุคคลต่อการกระท านั้นหรือเป็นความรู้สึกโดยรวมของบุคคลท่ีเป็นทางบวกทางลบ หรือสนับสนุน
และต่อด้านการกระท านั้นๆ ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ท่ีคาบเกี่ยวระหว่างความรู้สึกและความเ ช่ือ โดย
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมักเป็นการตอบโต้ต่อเป้าหมายของทัศนคติ ซึ่งทัศนคติย่อมมีความแตกต่างไปตามความ

เช่ือและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งการเปล่ียนแปลงทางด้านทัศนคติจะต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายและใช้
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ระยะเวลาพอสมควร หากเราสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติให้เป็นทัศนคติท่ีเป็นด้านดีได้ย่อมน าไปสู่พฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพท่ีดีได้เช่นกัน เพราะถ้าคนเรามีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้นๆแล้วจะช่วยให้เกิดการปฏิบัติหรือ

เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมข้ึน 
พฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณาของผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนพบว่า ผู้ประกอบการ

ของสถานพยาบาลเอกชนมีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการ
โฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมในหลายกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้เกิดการปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล ได้แก่ การจัด
กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน เป็นการรวบรวมรายละเอียดของสถานพยาบาลเอกชน
เพื่อจะท าเป็นฐานข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย รายช่ือสถานพยาบาลเอกชน รายละเอียดช่ือสถานพยาบาล

เอกชนท่ีเผยแพร่ใน Facebook และรายละเอียดในการเฝ้าระวังการโฆษณาและการให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทาง Website ต่างๆ โดยแบ่งรายละเอียดของสถานพยาบาลเอกชนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 ข้อมูล

รายช่ือสถานพยาบาลท่ีแสดงรายละเอียดช่วงเวลาการให้บริการ (เวลาเปิด-ปิดสถานพยาบาลเอกชน) แต่ไม่มี

การเคล่ือนไหวของการโฆษณา กลุ่ม 2 ข้อมูลรายช่ือสถานพยาบาลท่ีมี Webpage ท่ีใช้ในการโฆษณาและ
แสดงรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนจะใช้ในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องการโฆษณาและประกาศและกฎหมาย

สถานพยาบาล ว่าด้วยเรื่องของการโฆษณาท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลการโฆษณา กลุ่ม 3 

ข้อมูลของสถานพยาบาลเอกชนกลุ่มท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เป็นรายละเอียดข้อมูลของรายช่ือสถานพยาบาล
เอกชนท่ีมีการโฆษณาท่ีมีความเส่ียงจะด าเนินการไม่ถูกต้อง มีความเส่ียงท่ีจะพบการโฆษณาสถานพยาบาลท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาสถานพยาบาล และควรส่งเสริมในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมท่ี 4 การ
สร้างช่องทางการส่งข้อมูลเรื่องข้อกฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาระบบส่ือออนไลน์ เพื่อใช้เป็น

ช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลการโฆษณาให้แก่ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนผู้วิจัยได้พัฒนาช่องทางใน
การรับ-ส่งข้อมูล ผ่านระบบ Line และ Facebook โดยใช้ช่ือช่องทางไลน์กลุ่มผู้ประกอบการสถานพยาบาลว่า 
“คลินิกท่ีโฆษณาในสถานพยาบาล” และใช้ช่ือในเฟสบุค “งานโฆษณาสถานพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข
เพชรบูรณ์” เพื่อเป็นช่องทางการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาท่ีถูกต้องไม่ขัดต่อประกาศฯ หรือ
ข้อกฎหมาย การสร้างช่องทางการส่งข้อมูลจะช่วยให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้เกิดการเรียนรู้เพื่อ

ใช้ในการโฆษณาท่ีถูกต้อง การจัดกิจกรรมท่ี 5 การควบคุม ก ากับติดตามโดยทีมเภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน
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คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีในการควบคุมก ากับและติดตาม เพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้ก าลังใจแก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ของสถานพยาบาลเอกชน การสนับสนุนให้ก าลังใจ (Empowerment) และการกระตุ้นเตือนโดยใช้แรง
สนับสนุนทางสังคม โดยการจัดกิจกรรม Self Help Group ในผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนได้ให้ความ
ช่วยเหลือกัน โดยทีมเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างก าลังใจให้แก่

ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน โดยใช้วิธีบรรยายหรือสาธิตเกี่ยวกับการเลือกใช้ส่ือโฆษณาและรูปแบบ
วิธีการโฆษณาท่ีเหมาะสม ผลการวิจัยสรุปว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผู้ประกอบการของสถานพยาบาล
เอกชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติในการโฆษณา แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value=0.012) สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปัจเจกบุคคลเพื่อ

กระท าไปเพื่อจุดประสงค์ใดประสงค์หนึ่ง พฤติกรรมในการโฆษณาของผู้ประกอบการถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติ 

เป็นภาวการณ์แสดงออกของกิจกรรมหรือการกระท าของบุคคลโดยท่ัวไปในสังคมท่ีมีการยอมรับในสังคมนั้น  
โดยมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณา 1) ต้องเป็นไปตามข้ันตอนของพัฒนาการวุฒิภาวะของบุคคล 2) 
ต้องสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่  และ 3) ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบท่ี

สังคมก าหนดไว้ ส าหรับพฤติกรรมในการโฆษณาสถานพยาบาลเอกชนนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ท่ีได้ก าหนดไว้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการของสถานพยาบาลเอกชนมีพฤติกรรมการเลือกช่องทางในการโฆษณาในหลาย
ช่องทาง เรียงล าดับดังนี้ ส่ืออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 96.67) แผ่นพับ (ร้อยละ 16.67) แผ่นป้าย (ร้อยละ 3.33 
และโปสเตอร์  (ร้อยละ 3.33) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิ จัยของ วิภา ศิริสวัสด์ิ (2562) 

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการ
ของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เลือกช่องทางท่ีขออนุมัติโฆษณามากท่ีสุดคือ ส่ืออินเตอร์เน็ต 
(ร้อยละ 41.9) รองลงมาคือแผ่นพับ (ร้อยละ 24.8) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯ มีระยะเวลาในการด าเนินเพียง 3 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาท่ีส้ัน 

ท าให้ไม่สามารถประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการโฆษณาของผู้ประกอบการสถานพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเป็น 12 เดือน และมีการประเมินการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
โฆษณาของผู้ประกอบการสถานพยาบาล เป็นระยะๆทุก 4 เดือน ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้ประกอบการสถานพยาบาล
เอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการปฏิบัติในการโฆษณาท่ีถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล

ท่ีทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการ
รายงาน ประกอบด้วย ข้อมูลการอนุญาตการโฆษณา ข้อมูลโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ข้อมูลผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากส่ือ
โฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ข้อมูลโฆษณาและกลยุทธ์หรือรูปแบบการโฆษณาท่ีต้องเฝ้าระวังและข้อเท็จจริงเชิงวิชาการ

ของผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

Factors Associated with Periodontitis in Type 2 Diabetes Mellitus Patient  
in Sirattana District, Sisaket Province. 

 
ธนาคม เสนา1 

Thanakom Sena1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional Analytic Research Study) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ประชากรคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรี
สะเกษ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,426 คน โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการศึกษาแบบ

ภาคตัดขวางของ Schlesselman ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 181 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือท่ี

ใช้เก็บข้อมูลคือ 1) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล สถานะสุขภาพ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมสุขภาพ และ 2) แบบประเมินสภาวะสุขภาพช่องปาก การทดสอบคุณภาพ
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และน าไปทดลอง

ใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 

0.826 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-square และ Multiple Logistic regression แสดงค่า ORadj, 95% CI,      P-
value ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานสูญเสียอวัยวะปริทันต์ต้ังแต่ 9 มม. เท่ากับ 17.13% โดย
มี CAL เฉล่ียเท่ากับ 5.32 มม. (S.D.=2.184, Max=12, Min=0) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า 

ปัจจัยท านายการเกิดโรคปริทันต์อักเสบของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ประกอบด้วย อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (ORadj=102.646, P-value=0.013, 95%CI=1.251-41.999) ไม่มีบิดา/
มารดาท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพ (ORadj=126.716, P-value=0.019, 95%CI=2.244-71.539) ระดับน้ าตาล 

 

* ทันตแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
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เฉล่ียสะสม (HbA1C>7 mg%) (ORadj=4.524, P-value=0.047, 95%CI=1.865-23.671) จ านวนฟันแท้ถอน 
มากกว่า 3 ซี่ (ORadj=3.692, P-value=0.018, 95%CI=1.253-10.881) และการมีฟันโยก (ORadj=8.965, P-

value=0.009, 95%CI=1.724-46.622) ตามล าดับ ดังนั้นผู้รับผิดชอบงานทันตสุขภาพของโรงพยาบาลควรให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้มีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะ
ปกติ ได้แก่ การพบแพทย์ตามนัดและการทานยาเป็นประจ าสม่ าเสมอ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมการ
รับประทานอาหาร เป็นต้น 

ค าส าคัญ: โรคปริทันต์อักเสบ, โรคเบาหวานชนิดท่ี 2, สูญเสียอวัยวะปริทันต์ 

 
Abstract 

This Cross-sectional analytic research study aimed to study factors associated with 

periodontitis in type 2 diabetes mellitus patient. Population in this study consisted of 1,426 type 

2 diabetes mellitus patient in Sirattana District, Sisaket Province, in fiscal year 202 0 . The sample 
size calculating used Schlesselman formula for cross-sectional study about 181 cases, and 

systematic random sampling was determined for collecting data. Data collected by 1) 
questionnaires, health status, oral health behavior, health behavior and 2) oral status evaluation 
form. In addition to check questionnaire standardization, validity was checked by 3 experts and 

try out testing reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.826. Data analyzed using 

statistical as Chi-square and Multiple Logistic regression, reported ORadj, 95% CI, P-value 
significance level 0.05.  

The result showed the patient was loss of clinical attachment level more than 9 mm. for 

17.13% (x̅=5.32, S.D.=2.184, Max=12, Min=0) . Multiple Logistic regression analyzed found that, 

factor predicting periodontitis in type 2 diabetes mellitus patient with statistic significant level 0.05 
including age more than 60 year (ORadj=102.646, P-value=0.013, 95%CI=1.251-41.999) do not have 
parent caring (ORadj=126.716, P-value=0.019, 95%CI=2.244-71.539) average glucose level (HbA1C>7 
mg%) (ORadj=4.524, P-value=0.047, 95%CI=1.865-23.671) number of permanent tooth extraction 

more than 3 (ORadj=3.692, P-value=0.018, 95%CI=1.253-10.881) tooth mobility (ORadj=8.965, P-

value=0.009, 95%CI=1.724-46.622), respectively. Thus, dental health worker in hospital should be 
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modified promotion activities for diabetes mellitus patient control the blood sugar level, such as; 
doctor appointment, take medicine, change health behavior, diet controlling, etc.     

Keywords: Periodontitis, Diabetes mellitus type 2, Loss of clinical attachment level 
 
บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นโรคท่ีไม่

สามารถรักษาให้หายขาดได้และสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ผู้ป่วยมี

คุณภาพชีวิตลดลงจากภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะต่างๆ (Kidambi et al., 2008) จากสถิติขององค์การอนามัยโลก
โดยหน่วยงาน American Diabetes Association (ADA) รายงานว่าในปี พ.ศ.2543 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ัวโลก
มากกว่า 171 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น 

ประมาณ 438 ล้านคน จะพบอัตราป่วยในประชากรวัยท างานและในประเทศท่ียากจนถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 

(World Health Organization, 2011) ส าหรับประเทศไทย พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี จาก
รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดในระบบฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 

พ.ศ.2560-2562 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรับบริการในสถานบริการ
สาธารณสุข เท่ากับ 3,465,289, 3,781,181 และ 3,968,304 ราย ตามล าดับ แสดงว่าในแต่ละปีประเทศไทยมี
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับสถานการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวานของ

ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 เท่ากับ 71,800, 80,389, 89,377 ราย ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาจ านวนผู้ป่วยในระดับพื้นท่ีของอ าเภอศรีรัตนะ พบว่าจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานของอ าเภอศรีรัตนะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีลักษณะคล้ายๆกับจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานของประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ โดยปี 
พ.ศ.2560-2562 อ าเภอศรีรัตนะมีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน เท่ากับ 2,462, 3,060, 3,382 ราย ตามล าดับ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  

ปัญหาโรคในช่องปากบางโรคเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญต่อภาวะสุขภาพร่างกาย เช่น โรคเบาหวานกับโรคปริ
ทันต์อักเสบ โรคเบาหวานและโรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคเรื้อรังท่ีมีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงในประชากรท่ัวไป คือ 
พบโรคเบาหวาน ร้อยละ 1-6 และโรคปริทันต์อักเสบ ร้อยละ 14 (Soskolne and Klinger, 2001) นอกจากนี้ยัง
พบว่า การเป็นโรคเบาหวานยังท าให้เกิดโรคปริทันต์ด้วย พบว่าร้อยละ 75 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะโรคปริ
ทันต์อักเสบเกิดขึ้น (Weidlich et al., 2008) โดยการป่วยเป็นโรคเบาหวานจะส่งผลท าให้การเกิดโรคปริทันต์มี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย และการอักเสบจากโรคปริทันต์ก็จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
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ของผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การติดเช้ือจากโรคปริทันต์จะเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (Lamster et al., 2008) และการเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 นั้นเป็นปัจจัย

ส าคัญของการเพิ่มความเส่ียงรุนแรงต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ (Cairo et al., 2001) จากสภาพปัญหาและและ
สถานการณ์การป่วยด้วยโรคเบาหวานท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะ
โรคปริทันต์อักเสบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการท่ีจะลดปัญหาการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานได้นั้น 
ผู้วิจัยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานว่ามีปัจจัย
อะไรบ้าง เพื่อท่ีผู้วิจัยจะน าข้อมูลผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาโปรแกรมการป้องกันโรคปริทันต์ใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional analytic research study) โดยก าหนด
ตัวแปรอิสระ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ  ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีขึ้นทะเบียนผู้รับบริการของคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาล

ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,426 คน เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ขาดยา ไม่พบภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน (Complication) ได้แก่ ตา ไต เท้า หัวใจและ
หลอดเลือด 

เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ท่ีไม่สมัครใจตอบค าถามและเจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Schlesselman (1974) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ค่าความคลาด
เคล่ือนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 181 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) เพื่อเลือกรายช่ือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
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ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 

ประวัติญาติสายตรง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการดูแล การได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก 
ส่วนท่ี  2 สถานะสุขภาพ ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย ระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม HbA1C ระยะเวลา

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคประจ าตัว ประวัติการรักษาโรคเบาหวาน ปัญหาสุขภาพช่องปาก  
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย พฤติกรรมการแปรงฟนั การใช้

อุปกรณ์เสริม ท าความสะอาดฟัน การท าความสะอาดฟันเทียม 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การแปรงฟัน
และการใช้ไหมขัดฟัน การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ การพบทันตแพทย์ การจัดการความเครียด ลักษณะข้อ
ค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับคือ ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ใช้เกณฑ์การแปลผลตาม

แนวคิดของ Best John W (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  
ระดับสูง  (3.67–5.00 คะแนน)  

ระดับปานกลาง  (2.34–3.66 คะแนน)  

ระดับต่ า  (1.00–2.33 คะแนน)  
  ส่วนท่ี 5 แบบประเมินสภาวะสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย 5 ดัชนี ประกอบด้วย ดัชนี 1 การ
ตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก (Oral mucosa) ดัชน ี2 การตรวจชนิดของฟันปลอม (Prosthetic status) ดัชนี 3 การ

ตรวจฟัน (Dentition status) ดัชนี 4 การตรวจคราบจุลินทรีย์ (Plaque status) ดัชนี 5 การตรวจการสูญเสีย

อวัยวะปริทันต์ (Loss of clinical attachment level) โดยดัชนีท่ี 1, 2, 3, และ 5 ดัดแปลงมาจากแบบการตรวจ
ตามองค์การอนามัยโลก (1997) และดัชนีท่ี 4 การตรวจคราบจุลินทรีย์ ดัดแปลงมาจากหลักเกณฑ์การตรวจของ 
Green & Vermillion (1964) 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.826 

สถิติวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Multiple 

Logistic Regression 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตามใบรับรองเลขท่ี SPPH 2020-021 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40–60 ปี (53.04%) และอายุมากกว่า 60 ปี 

(42.54%) (x̅=58.73, S.D.=10.670, Min=21, Max=87) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ได้แก่ 
บิดา/มารดา จ านวน 6 คน (3.31%) ค่าระดับน้ าตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ส่วนใหญ่มากกว่า 7 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ จ านวน 112 คน (61.88%) (x̅=8.08, S.D.=2.652, Min=4.48, Max=19.52) ในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้ป่วย
เคยไปพบทันตแพทย์ จ านวน 160 คน (88.40%) ผู้ป่วยมีจ านวนฟันแท้ถอน มากกว่า 3 ซี่ จ านวน 86 คน 

(47.51%) (x̅=3.76, S.D.=3.083) และมีฟันโยก จ านวน 125 คน (69.06%) ตามล าดับ (ตามตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาล 

   ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (n=181) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
อายุ (ปี)   
 <40  8 4.42 
 40 – 60  96 53.04 
 >60  77 42.54 
 Mean=58.73, S.D.=10.670, Min=21, Max=87  
บิดา/มารดาท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 มี 6 3.31 
 ไม่มี 175 96.69 
ระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C)   
   ≤ 7  69 38.12 
   > 7  112 61.88 
 Mean =8.08, S.D.=2.652, Min=4.48, Max=19.52  
ในรอบปีท่ีผ่านมา ท่านเคยไปพบทันตแพทย์ บ้างหรือไม่   
   เคยไป 160 88.40 
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   ไม่เคยไป 21 11.60 
จ านวนฟันแท้ถอน (ซี่)   
 ≤3 95 52.89 
 >3 86 47.51 
 Mean=3.76, S.D.=3.083, Min=0, Max=9   
ฟันโยก   
 ไม่มี  56 30.94 
 มี  125 69.06 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี  2 ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด ท่ี 2 มีอายุมากกว่ า 60 ปีขึ้นไป 
(ORadj=102.646, P-value=0.013, 95%CI=1.251-41.999) ไม่มีบิดา/มารดาท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพ 

(ORadj=126.716, P-value=0.019, 95%CI=2.244-71.539) ร ะ ดั บ น้ า ต า ล เฉ ล่ี ย ส ะสม  ( HbA1C>7 mg%) 
(ORadj=4.524, P-value=0.047, 95%CI=1.865-23.671) จ านวนฟันแท้ถอนมากกว่า  3 ซี่ (ORadj=3.692, P-
value=0.018, 95%CI=1.253-10.881) และการมีฟั น โ ยก  (ORadj=8.965, P-value=0.009, 95%CI=1.724-
46.622) ตามล าดับ (ตามตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วย 

   โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ตัวแปร 
การเกดิโรคปริทันต์อกัเสบ Odds ratio (OR)  

P-value* CAL<9 mm. 
(n=150) 

CAL≥9 mm. 
(n=31) 

Crude Adjusted 
95% CI 

อาย ุ(ป)ี      0.046 
 <40  7 (4.70) 1 (3.20) 1 1   
 40 – 60  85 (56.70) 11 (35.50) 0.929 31.952 1.085-1.196 0.052 
 >60  58 (38.70) 19 (61.30) 0.451 102.646 1.251-41.999 0.013 
บิดา/มารดาที่ท าหน้าที่ในการดแูลสุขภาพ      
 ม ี 147 (98.00) 28 (90.30) 1 1   
 ไม่ม ี 3 (2.00) 3 (9.70) 5.250 126.716 2.244-71.539 0.019 
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จ านวนฟนัแท้ถอน (ซ่ี)      
 ≤3 84 (56.00) 11 (35.50) 1 1   
 >3 66 (44.00) 20 (64.50) 2.314 3.692 1.253-10.881 0.018 
มีฟันโยก     
 ไม่ม ี 53 (35.30) 3 (9.70) 1 1   
 ม ี 97 (64.70) 28 (90.30) 5.100 8.965 1.724-46.622 0.009 
ระดบัน้ าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C)     
 ≤ 7  66 (44.00) 3 (9.70) 1 1   
 > 7  84 (56.00) 28 (90.30) 7.333 4.524 1.865-23.671 0.047 
การพบทนัตแพทย ์      
 เคยไป 131 (87.30) 29 (93.50) 1 1   
 ไม่เคยไป 19 (12.70) 2 (6.50) 4.720 2.719 0.629-11.755 0.012 

หมายเหตุ * P-value ของ ORAdjusted 

 
อภิปรายผล 

อายุ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P-value=0.038) เนื่องจากอายุถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลท่ีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
โรคเบาหวานและโรคปริทันต์อักเสบ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมี

อายุมาก โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (42.54%) สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาของ 
American Thoracic Society (1995) พบว่า คนท่ีมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีโอกาสการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นด้วย 
เนื่องจากเหตุผลท่ีโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคปริทันต์อักเสบมักจะเกิดในกลุ่มประชากรช่วงอายุเดียวกัน 
(Campus G., Salem A., Uzzau S., Baldoni E., Tonolo, 2005) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ

พหุ พบว่า อายุเป็นปัจจัยร่วมท านายการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคปริทันต์
อักเสบ สูงเป็น 102.646 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี (P-value=0.013) 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ศิริพันธ์ หอมแก่นจันทร์ (2559) พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะ
มีอายุระหว่าง 51-59 ปี และอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (P-value<0.05) แต่

แตกต่างจากการศึกษาของ เพ็ญศรี มีวรรณี และคณะ (2559) พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การเกิดโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value>0.05) 
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บิดา/มารดาที่ท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์
อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.030) สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่า 

ผู้ท าหน้าท่ีผู้ดูแล (Care giver) เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีตนเองดูแลอยู่ ดังนั้นผู้ดูแล
จึงท าหน้าท่ีท้ังเป็นผู้ดูแลหลักหรือญาติผู้ดูแลหลัก (Primary Caregiver) และผู้ดูแลรองหรือญาติผู้ดูแลรอง 
(Secondary Caregiver) ท าให้เกิดสัมพันธภาพในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีส่วนท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
สามารถปรับตัวจากการมีส่วนร่วมในการดูแลกันและกัน การสนับสนุนทางอารมณ์จากผู้ดูแลซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากได้เป็นอย่างดี (Beach 

Moloeny & O.H., 1992) นอกจากนั้น เหตุผลของการรับหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากผู้ดูแลส่วนหนึ่งมี
ความผูกพันกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเป็นบุตรเป็นความผูกพันท่ีมีต่อกันต้ังแต่ก่อนการเจ็บป่วย (ศศิพัฒน์ ยอด
เพชร, 2548) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ

สติกแบบพหุ พบว่า บิดา/มารดาท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพ เป็นปัจจัยร่วมท านายการเกิดโรคปริทันต์อักเสบใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่มี

บิดา/มารดาท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพ มีโอกาสเกิดโรคปริทันต์อักเสบ สูงเป็น 126.716 เท่า เมื่อเทียบกับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีบิดา/มารดาท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพ (P-value=0.019) จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลบุคคลท่ีท าหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่คือ บิดาหรือมารดาท า
หน้าท่ีหลักในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย (96.69%) การมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานในฐานะบิดา มารดา 

การท่ีผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ป่วย

โรคเบาหวานและผู้ดูแลจะก่อให้เกิดความเห็นใจและสงสารท่ีผู้ดูแลมีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งท าให้ผู้ดูแลมีความ
ต้ังใจและเต็มใจในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 
สมาชิกในครอบครัวมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัว ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศิริ มีวรรณี 
และคณะ (2559) พบว่า การได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและค าแนะน าจากคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value<0.001) 
จ านวนฟันแท้ถอน จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า จ านวนฟันแท้ถอนเป็นปัจจัย

ร่วมท านายการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีจ านวนฟันแท้ถอน มากกว่า 3 ซี่ มีโอกาสเกิดโรคปริทันต์อักเสบ สูงเป็น 
3.692 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีจ านวนฟันแท้ถอน น้อยกว่า 3 ซี่ (P-value=0.018) สา

มารอธิบายเหตุผลได้ว่า นอกจากเบาหวานจะส่งผลต่อการเกิดโรคในช่องปากแล้วยังท าให้เกิดการสูญเสียฟัน
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ตามมาได้ในท่ีสุด ถ้าหากไม่ได้รับการควบคุมและการรักษา ความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับการสูญเสียฟันและ
ไม่มีฟันในช่องปาก มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 1 และ 2 กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและการสูญเสีย

ฟัน พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับการสูญเสียฟันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 1 (p<0.001) ส าหรับ
เบาหวานชนิดท่ี 2 กับการสูญเสียฟันนั้น มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR=1.60; 95%CI=1.10-2.33) 
ผลจากการศึกษาดังกล่าวยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานชนิดท่ี 1 และ 2 กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและ
การสูญเสียฟัน (Kaur G., Holtfreter B., Rathmann W., Schwahn C., Wal laschofski H., Schipf S., et al., 
2009) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า ผู้ป่วย

โรคเบาหวานมีการถอนฟันแท้ มากกว่า 3 ซี่ จ านวน 86 คน (ร้อยละ 47.51) จ านวนฟันแท้ถอน เฉล่ียเท่ากับ 3.76 
(S.D.=3.083) นอกจากนี้ Kapp และคณะ (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับการสูญเสียฟันท่ีเกิด
จากโรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ โดยท าการศึกษาในผู้ท่ีมารับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปีท่ีเป็นผู้ใหญ่  

พบว่าความชุกของการสูญเสียฟันในกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.3 ในกลุ่มท่ีเป็นเบาหวานมีความชุก
ในการสูญเสียฟันท่ีสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีการสูญเสียฟัน อย่างน้อย 1 ซี่ เมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่

เป็นเบาหวาน  

การมีฟันโยก เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 
2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.005) จากผลการวิเคราะห์การมีฟันโยกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
พบว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีฟันโยก จ านวน 125 คน (ร้อยละ 69.06) เนื่องจากระดับ

การโยกของฟัน (Degree of tooth mobility) เป็นข้อมูลส าคัญในการพยากรณ์โรคและการวางแผนการรักษา แต่

มีข้อแม้ว่าต้องตรวจซ้ าในแต่ละช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยมาพบและประเมินผลความแตกต่างระดับความรุนแรงของฟันโยก
ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน ระดับการโยกของฟันจะส่งผลกระทบต่อความลึกของร่องลึกปริทันต์ (Probing pocket 
depth) คือระยะทางจากขอบเหงือกถึงจุดลึกสุดของร่องลึกปริทันต์ท่ีเครื่องมือตรวจปริทันต์หยั่งถึง (Probable 
bottom of pocket) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า มีฟันโยก เป็นปัจจัยร่วมท านายการ

เกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่า ผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีฟันโยกมีโอกาสเกิดโรคปริทันต์อักเสบ  สูงเป็น 8.965 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่มีฟันโยก (P-value=0.009) ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศิริ มีวรรณี และ 
รุจิรา ดวงสงค์ (2559) พบว่า ระดับการโยกของฟันในช่องปาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคปริ
ทันต์ของผู้สูงอายุ อย่างมีนับส าคัญทางสถิติ (P-value<0.05) 
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ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) เป็นตัวแปรอิสระ โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่าระดับน้ าตาลในเลือด
สะสม (HbA1C) ส่วนใหญ่มากกว่า 7 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ (61.88%) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.08 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ 

(S.D.=2.652) HbA1C ต่ าสุด 4.48 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ และ HbA1C สูงสุด 19.52 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์  จากผล
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า ระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C) เป็นปัจจัยร่วมท านายการเกิด
โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่า ผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C) มากกว่า 7 mg% มีโอกาสเกิดโรคปริทันต์อักเสบ สูง
เป็น 4.524 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C) น้อยกว่า 7 mg% 

(P-value=0.047) สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่า โรคเบาหวานและโรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคเรื้อรังท่ีมีความสัมพันธ์ 
และเช่ือมโยงกันด้วยระดับน้ าตาลในเลือดสูง  การท่ีภาวะโรคเบาหวานนั้น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบของร่างกาย ส่งผลให้การหายของแผลปริทันต์มีความผิดปกติ รวมทั้ง

อาจท าให้มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของเช้ือในช่องปาก ซึ่งการเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ท าให้ผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเบาหวานมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคปริทันต์อักเสบได้ง่ายหรือรุนแรงขึ้น ในทางกลับกันก็มีการศึกษาจ านวนไม่น้อย

ท่ีพบว่า โรคปริทันต์อักเสบนั้นมีผลกระทบต่อภาวะโรคเบาหวานเช่นกัน โดยพบว่า ลักษณะการอักเสบเรื้อรังของ

โรคปริทันต์อักเสบ สามารถส่งผลให้เกิดการด้ืออินซูลินและท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ สุภาพร อัศวบวรชัย และคณะ (2556) พบว่า การสูญเสียระดับยึดของอวัยวะปริทันต์ทาง
คลินิก ต้ังแต่ 9 มิลลิเมตรขึ้นไป ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีความสัมพันธ์กับระดับค่าน้ าตาลเฉล่ียสะสมใน

เลือด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ORAdjust=7.915, 95%CI=3.625-17.283) สรุปได้ว่า ค่าระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม 

มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบระดับรุนแรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในจังหวัดสระแก้ว มี
การศึกษาวิจัยแบบระยะยาว (Longitudinal Study) ท่ีแสดงผลท่ีชัดเจนของผลกระทบของโรคปริทันต์อักเสบต่อ
ภาวะโรคเบาหวาน มีรายงานพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเป็นโรคปริทันต์อักเสบแบบรุนแรงในตอนเริ่มการ
ศึกษาวิจัยภายหลังท าการศึกษาผ่านไป 2 ปีจะมีการควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี (HbA1c มากกว่าร้อยละ 9) 

สนับสนุนความเช่ือท่ีว่าโรคปริทันต์อักเสบ ส่งผลเสียต่อการควบคุมปริมาณน้ าตาล และการรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคเบาหวาน (Taylor G.W., Burt B.A., Becker M.P., Genco R.J., Shlossman M., Knowler W.C., et al., 
1996)  

การพบทันตแพทย์ เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.012) จากข้อมูลการไปพบทันตแพทย์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

พบว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเคยไปพบทันตแพทย์ จ านวน 160 คน (88.40%) และไม่เคยไปพบ
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ทันตแพทย์ (11.60%) จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่
เคยไปพบทันตแพทย์ มีโอกาสเกิดโรคปริทันต์อักเสบ สูงเป็น 2.719 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ท่ีเคยไปพบทันตแพทย์ (Adjusted OR=2.719, P-value=0.012, 95% CI=0.629-11.755) สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้ว่า การมาพบทันตแพทย์ตามนัดถือว่าเป็นพฤติกรรมสุขภาพลักษณะหนึ่งท่ีผู้ป่วยโรคเบาหวานแสดงออกมา 
ในรูปแบบของการปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระท า ซึ่งเรียกว่า พฤติกรรมบทบาทของการเจ็บป่วย 
(Sick role behavior) โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือความรู้สึกนึกคิด เจตคติท่ีถูกต้องและท าให้เกิดการ
ปฏิบัติตนทางสุขภาพท่ีเหมาะสม (เฉลิมพล  ตันสกุล, 2543) จากผลการวิจัยพบว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา พฤติกรรมท่ี

ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเคยไปพบทันตแพทย์ จ านวน 160 
คน (ร้อยละ 88.40) เพื่อตรวจเช็คท้ังฟันแท้และฟันเทียม หรืออย่างน้อยปีละครั้งเพื่อท่ีจะสามารถรักษาและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในช่องปากท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับน้ าตาลเฉล่ียสะสม (HbA1C) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
คนท่ีเป็นโรคเบาหวานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อระดับความรุนแรงของโรคปริทันต์ ดังนั้น ทันตแพทย์และทันต
บุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ได้มีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ ได้แก่ การพบแพทย์ตามนัดและการทานยา

เป็นประจ าสม่ าเสมอ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การควบคุมการรับประทานอาหาร เป็นต้น  
 2. สภาวะสุขภาพช่องปากท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
เขตอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ การมีฟันโยก และการถอนฟันแท้ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้น ทันต
แพทย์และทันตบุคลากรของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ควรมีการจัดบริการเพื่อตรวจคัดกรองสภาวะ

สุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ต้ังแต่ 5 ปี ขึ้นไป เพื่อประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคปริทันต์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Health literacy associated with Practice of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention 
in Laluad Subdistrict, Chamni Dustrict, Burirum Province. 
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บทคัดย่อ 
 โรคไข้เลือดออกเดงกี่ เป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงกี่ท่ีมียุงลายเป็นแมลงน าโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขท่ีส าคัญระดับโลก อุบัติการณ์ของไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างมากท่ัวโลกในช่วงไม่กี่ทศวรรษท่ีผ่านมา โรค
ไข้เลือดออกสามารถป้องกันโดยไม่ให้ยุงกัด ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ 
ยังไม่มีการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในจังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการ
ส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือกออกในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2562 เก็บข้อมูลโดยใช้การตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 351 คน วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แต่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
                                                             
1 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
5 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
6 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
7 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
8 อาจารย์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
9 อาจารย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02_cP6xdTujH8_UjFzRZCjyEG8K5Q:1619835806991&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5+Budsri&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWwvrOtqfwAhVFwzgGHcuBDJwQBSgAegQIAhA2
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 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.2 มีอายุระหว่าง 48-
59 ปี ร้อยละ 33.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 70.7 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.0 มีอาชีพใช้
แรงงานร้อยละ 61.3 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 54.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 62.1 การเข้าถึง
ข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าร้อยละ 47.9 การ
ส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า
ร้อยละ 62.7 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงร้อยละ 49.3 การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าร้อยละ 64.7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ าร้อยละ 49.0 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 46.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูล
และบริการสุขภาพ ทักษะการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพ การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพและการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ค าส าคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 
ABSTRACT 
 Dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus. Dengue is 
a major global health concern. The incidence of dengue has grown dramatically around the world 
in recent decades. Prevent dengue by avoiding mosquito bites. Health literacy is one factor to 
promote and maintain health but has not study health literacy 
about DENGUE hemorrhagic FEVER in Burirum Province. To study Health Literacy associated with 
Practice of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention. A survey study was conducted in Burirum 
Province, in 2019. The data was collected by using self-contained questionnaires. The 351 samples 
of the population aged 15–59 years. Demographic data were summarized using descriptive 
statistics including average, percentage and standard deviation. The data were analyzed using 
Pearson correlation coefficients. 
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 The majority was females 6 9 . 2  %, most of them 33.6% were in the age group of 48-59 
years, were married status 70.7%, have education in the primary 43.0 %, labor Occupation 61.3% 
and average monthly income is way less than 5,000 baht per a month 54.1%. The study about 
health literacy shows that 61.2% had cognitive skills in low level, 47.9% had access skills in low 
level, 62.7 % had communication skills in low level, 49.0 % had decision skills in low level, 49.3% 
had self-management skills in high level and 64.7% had media literacy skills in low level. In 
additions, health behavior about Dengue Hemorrhagic Fever Prevention in moderate level is 
46.4%. That the factors that were statistically significant in association with Practice of Dengue 
Hemorrhagic Fever Prevention included low level of cognitive skills, low level of access skills in 
low level, low level of communication skills, high self-management skill and low level of media 
literacy skills, statistically significant at the 0.01 level. 

Keyword: Health Literacy, Dengue Hemorrhagic Fever, Prevention 
 
บทน า 
 โรคไข้เลือดออกเดงกี่ เป็นโรคติดเช้ือไวรัสเดงกี่ท่ีมียุงลายเป็นแมลงน าโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขในหลายประเทศท่ัวโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มข้ึนเป็น
อย่างมากใน 30 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมากกว่า 100 ประเทศ ท่ีโรคนี้กลายเป็นโรคประจ าถิ่น และโรคนี้ยังคุกคามต่อ
สุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน)โรคไข้เลือดออกเดงกี่ติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน 
(Aedes aegypti) เป็นแมลงน าโรคท่ีส าคัญ และในชนบทบางพื้นท่ี จะมียุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็น
แมลงน าโรคร่วมกับยุงลายบ้าน หลังจากได้รับเช้ือจากยุงประมาณ 5-8 วัน (ระยะฟักตัว) ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของ
โรค ซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกันได้ ต้ังแต่มีอาการคล้ายไข้เดงกี่ (dengue fever: DF) ไปจนถึงมีอาการรุนแรง 
(dengue hemorrhagic fever: DHF) และรุนแรงมาก จนถึงช็อกและเสียชีวิต (dengue shock syndrome: 
DSS) (ส านักระบาดวิทยา, 2562)  
 ไข้เลือดออก Dengue hemorrhagic fever (DHF) มีความเส่ียงในการท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงแก่
ชีวิต ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1950 เนื่องจากมีการระบาดในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน
ไข้เลือดออกเป็นสาเหตุการตายและการนอนโรงพยาบาลในเด็ก โดยในแต่ละปีมีผู้ติดเช้ือจากไวรัสเดงกี่มากถึง 390 
ล้านคน และมีประชากรมากกกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ท่ัวโลก ท่ีมีความเส่ียงจะติดเช้ือโรคไข้เลือดออก โดยประเทศท่ีมี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุดคือ ประเทศบังกลาเทศและอินเดีย อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกหรือ 
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WHO (World Health Organization) ได้ต้ังเป้าว่าจะต้องลดจ านวนผู้เสียชีวิตให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2020 
(พ.ศ.2563) (องค์การอนามัยโลก, 2562)  
   ในประเทศไทยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก Dengue 
fever : DF, Dengue hemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS สะสมรวม  31,843 ราย 
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 3,058 ราย อัตราป่วย 48.20 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจ านวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 48ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 
0.15 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดเท่ากับ  
57.06 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ (53.83) ภาคกลาง (48.19) และภาคเหนือ (28.31) ตามล าดับ 
ในเขตสุขภาพท่ี 9 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์) มีจ านวนผู้ป่วย 6,872ราย 
เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วย 101.65 ต่อประชากรแสนคน อัตราตาย 0.04 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อย
ละ 0.04 (ส านักระบาดวิทยา, 2562) 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวนผู้ป่วย 1,231 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วย 77.43 ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ตาย 0.06 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายร้อยละ0.08 (ส านักระบาดวิทยา, 2562) ในอ าเภอช านิ มีจ านวน
ผู้ป่วย 38 ราย ในต าบลละลวด มีจ านวนผู้ป่วย 22 ราย (กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลช านิ อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์, 2562) 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
ไขเ้ลือดออก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาสามารถน าไปวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร ต าบลละลวด อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในต าบลละลวด อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลละ
ลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยการส ารวจใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 3,951 รายกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลละ
ลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 351 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นบนพื้นฐาน ของทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ี 3 การเข้าถึงข้อมูล
และบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ี 4 การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทาง
สุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ี 5 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ี 6 การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนท่ี 7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ส่วนท่ี 8 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 ผู้วิจัยศึกษาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย หาความเท่ียงตรงของเนื้อหาและข้อมูล(Content 
Validity) น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 
ท่าน น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) หลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและ
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการวิจัยเพื่อตรวจสอบพิจารณา
อีกครั้ง แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 30 คน 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดแล้ว ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และครบถ้วนของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลเสร็จส้ินไปลงรหัส (Coding) หลังจากนั้นก็ป้อนข้อมูลลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
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ในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากนั้นจึงน าข้อมูลมาสรุปและอภิปราย
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยเคารพสิทธิของผู้ร่วมวิจัย จึงได้ส่งค าขอจริยธรรมกับทางวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อขออนุญาตท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างท่ียินดีให้ความร่วมมือในการตอบค าถามด้วยความสมัครใจ อธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยจนเป็นท่ีเข้าใจ รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ไม่น าไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะ
ไม่ตอบค าถามหรือออกจากการวิจัยในระยะใดก็ได้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลละ
ลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนกลุ่ม
อายุ 15-59 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไป  

(n=351) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 108 30.8 
     หญิง 243 69.2 
อาย ุ   

15-25 ปี 55 15.7 
26-36 ปี 75 21.4 
37-47 ปี 103 29.3 
48-59 ปี 118 33.6 

สถานภาพสมรส   
โสด 82 23.3 
สมรส/คู่ 248 70.7 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 21 6.0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่ได้เรียนหนงัสือ 10 2.8 
ประถมศึกษา 151 43.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 100 28.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 67 19.1 
อนุปริญญา/ปวส. 11 3.2 
ปริญญาตรีขึ้นไป 12 3.4 

อาชีพ   
ใช้แรงงาน เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน ใช้แรงกลางแจ้ง 215 61.3 
ค้าขาย/ธุรกิจ 18 5.1 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 10.3 
พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน 37 10.5 
นักเรียน/นักศึกษา 12 3.4 
ไม่มีอาชีพ/แม่บ้าน/ท างานบ้าน 27 7.7 
เกษียร 6 1.7 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ต่ ากว่า 5,000 บาท 190 54.1 
5,001-10,000 บาท 104 29.6 
10,001-15,000 บาท 39 11.1 
15,001-25,000 บาท 13 3.7 
25,001 บาทขึ้นไป 5 1.5 

 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.2 และเพศชายร้อยละ 

30.8 มีอายุระหว่าง 48-59 ปี ร้อยละ 33.6 รองลงมา 34-47 ปี ร้อยละ 29.3 มีสถานภาพสมรส/คู่ ร้อยละ 70.7 
รองลงมาคือโสดร้อยละ 23.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 28.5 มีอาชีพ ใช้ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชนร้อยละ 10.5 และมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาทร้อยละ 29.6 ตามล าดับ  
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การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด 
อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก 

(n=351) 
ระดับความรู้ ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 

ระดับความรู้สูง (คะแนน 5-6) 18 5.1 
ระดับความรู้ปานกลาง (คะแนน 3-4) 115 32.8 
ระดับความรู้ต่ า (คะแนน 0-2) 218 62.1 
X = 4.74   S.D. = 1.18   Min. = 0   Max. = 6   

 
ผลการวิเคราะห์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 32.8 และมีมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูงร้อยละ 5.1 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
(n=351) 

ระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับสูง (คะแนน 17-20) 54 15.3 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 13-16) 129 36.8 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-12) 168 47.9 
X = 12.64   S.D. = 3.89   Min. = 0   Max. = 20   

 
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มีการเข้าถึง

ข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 47.9 รองลงมาคือมี
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
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36.8 และมีการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 
15.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 จ านวน และร้อยละ ระดับการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
(n=351) 

ระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับสูง (คะแนน 17-20) 38 10.8 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 13-16) 93 26.5 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-12) 220 62.7 
X = 11.11   S.D. = 4.02   Min. = 0   Max. = 20   
 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่อยู่

มีการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับต่ าร้อยละ 
62.7 รองลงมาคือมีการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่
ในระดับปานกลางร้อยละ 26.5 และมีการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกัน
โรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง จ านวน 38 คนร้อยละ 10.8 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละ ระดับการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
(n=351) 

ระดับการจัดการเง่ือนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยู่ในระดับสูง (คะแนน 30-36) 173 49.3 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 23-29) 119 33.9 
การจัดการเงื่อนไขของตนเองอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-22) 59 16.8 
X = 28.28   S.D. = 6.23   Min. = 9   Max. = 36   
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การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วน
ใหญ่มีการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 49.3 รองลงมาคือมีการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 33.9 และมีการจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 16.8 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 6 จ านวน และร้อยละ ระดับการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก 

(n=351) 
ระดับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ จ านวน ร้อยละ 

การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับสูง (คะแนน 17-20) 27 7.7 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 13-16) 97 27.6 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-12) 227 64.7 
X = 10.68   S.D. = 4.24   Min. = 0   Max. = 20   

 
การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันส่ือ

และสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 64.7 รองลงมาคือมีการรู้เท่า
ทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 27.6 และมีการ
รู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 7 จ านวน และร้อยละ ระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
(n=351) 

ระดับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง จ านวน ร้อยละ 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องอยู่ในระดับสูง (คะแนน 4) 146 41.6 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 3) 33 9.4 
การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-2) 172 49.0 
X = 2.26   S.D. = 1.71   Min. = 0   Max. = 4 351 100.0 
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การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 49.0 รองลงมาคือมีการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูงร้อยละ 41.6 และมีการ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 9.4 
ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8 จ านวน และร้อยละ ระดับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

(n=351) 
ระดับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน ร้อยละ 

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง (คะแนน 33-40) 119 33.9 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 25-32) 163 46.4 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 0-24) 69 19.7 
X = 10.68   S.D. = 4.24   Min. = 0   Max. = 20   

 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับ

ปานกลาง ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือมีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 33.9 และมี
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 19.7 ตามล าดับ 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ผลการทดสอบสมมติฐาน กล่าวคือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรั มย์ 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ใน
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ทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.286, P-value = 0.000) 

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 
0.335, P-value = 0.000) 

ทักษะการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = 0.226, P-value = 0.000) 

การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = 0.684, P-value =  0.000)  

ความรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = 0.278, P-value = 0.000) 

ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ (r = 0.010, P-
value = 0.858) 

 
อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในต าบลละลวด 
อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก 
การส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพ การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง อยู่ในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์ธมน สุขกระจ่าง (2559) ได้ท าการศึกษาความรู้และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 -9) ต าบล
เกาะยอ จังหวัดสงขลา มีความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับต่ า 
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า มีระดับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46 
ระดับสูง ร้อยละ 33.9 และระดับต่ า ร้อยละ 19.7 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช อินทศรี (2560) ได้
ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในชุมชนบ้านคลองบางนา ต าบล
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ศีรษะจระเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบั ติเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจทาง
สุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ทักษะการส่ือสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทางสุขภาพ การจัดการ
เงื่อนไขของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความรู้ เท่าทันส่ือและสารสนเทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในต าบลละลวด อ าเภอ
ช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิตา กุณราชา (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีระดับความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และความต้ังใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1กการน าการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จะเป็นการป้องกันโรค ท าให้
เกิดการพัฒนาทักษะด้านองค์ความรู้ต่อการรับรู้ท่ีจะป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งผลต่อการจัดการให้เกิดการปฏิบัติ
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก และสามารถช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นผู้น าในการรณรงค์ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออกกับกลุ่มประชาชนได้อีกด้วย 

1.2คควรมีการจัดรูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ควรสอดแทรกเนื้อหา เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงในการเกิดโรคไข้เลือดออกในคาบกิจกรรม หรือคาบแนะแนวได้อย่างกลมกลืน เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมี
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคไข้เลือดออก 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

2.1กควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน 
2.2กการศึกษาเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยศึกษาเฉพาะประชาชนกลุ่มอายุ 15-59 ปี ท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตต าบลละลวด อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการท าการวิจัยอีกครั้งหนึ่งใน
ลักษณะนี้และหากได้มีการท าวิจัยขยายไปสู่ประชาชนในระดับอ าเภออื่นๆ ในจังหวัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่นๆ ใน
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ลักษณะหลากหลายกว่าเดิม งานวิจัยจะมีความสมบูรณ์และจะท าให้หาผลสรุปได้ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติ
และปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการฝึกพลัยโอเมตริก ท่ีมีต่อความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา เพศชาย อายุระหว่าง 19-23 ปี จานวน20 คน และทาการสุ่มเข้า
กลุ่มแบบสมบูรณ์ (Random assignment) เพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน
โดยกลุ่มทดลองท าการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริก 8 สัปดาห์ เก็บข้อมูลก่อนและหลังการฝึก ท าการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวด้วยวิธีการทดสอบแบบ อิลลินอยส์ ( Illinois Agility run test) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่าเฉล่ียของตัวแปรท่ีศึกษาก่อนและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ด้วยสถิติ Dependent 
sample t-test และ Independent sample t-testก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคล่องแคล่วกลุ่มทดลองก่อนการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 17.224 ± 0.293 วินาที 
และหลังการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 16.333 ± 0.399 วินาที มีความแตกต่างกัน และความคล่องแคล่วของกลุ่มควบคุม
ก่อนการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 17.422 ± 0.239 วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 17.056 ± 0.287 วินาที มีความ
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แตกต่างกัน (ประเมินจากการค านวณหาค่าการทดสอบความคล่องแคล่วแบบอิลลินอยท์  หลังจากการฝึก 8 
สัปดาห์) กลุ่มทดลองมีเวลาเฉล่ีย 16.333 ± 0.399 วินาที กับกลุ่มควบคุม มีเวลาเฉล่ีย 17.056 ± 0.287 วินาที มี
ความแตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: การฝึกพลัยโอเมตริก, ความคล่องแคล่วว่องไว, นักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา 
 
Abstract 

This research aims to study plyometric training results on speed and agility in college 
footballers Nakhon Ratchasima 20 males aged 19-23 years and randomly assigned to two groups, 
namely 10 subjects, 10 people in the experimental group and 10 people in the control group. 
The experimental group performed an 8-week plyometric program. Data collected before and 
after the training. Performed a fluency test with the Illinois Test Method. ( Illinois Agility run test) 
The data were analyzed and compared the differences with the mean values of the studied 
variables before and after the 8th week of training with statistics. Dependent sample t-test and 
independent sample t-test set statistical significance at the .05 level. 
 In this research, it was found that the fluency of the experimental group before training 
had a mean time of 17.224 ± 0.293 seconds, and after training had a mean time of 16.333 ± 0.399 
seconds were different. The control group's fluency before training was 17.422 ± 0.239 seconds, 
and after the training was 17.056 ± 0.287 seconds were different. (Evaluated from the calculation 
of the Illinois fluency test, after 8 weeks of training), the experimental group had a mean time of 
16.333 ± 0.399 seconds. The mean time was 17.056 ± 0.287 seconds. 

Keywords: Plyometric, Agility, Nakhonratchasima College Football Players. 
 
บทน า 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีคนผู้นิยมเล่นและชมการแข่งขันมากท่ีสุดปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นกีฬามหาชนไปแล้ว 
ท าให้ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชต้องศึกษาค้นคว้าหาวิธีการฝึกต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาของตนเองมีความพร้อมทางด้านทักษะ 
และสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลไม่ได้ใช้ทักษะในการเล่นเพียงอย่าง
เดียว ยังมีองค์ประกอบของสรรถภาพทางร่างกายเข้ามาประกอบด้วย เช่น ความเร็ว (Speed) ความคล่องแคล่ว
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ว่องไว (Agility) ความอดทน (Endurance) ความแข็งแรง (Strength) ความอ่อนตัว (Flexibility) และความอดทน
ของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ส่ิงเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการเล่นฟุตบอลท้ังส้ิน ปัจจุบันนี้กีฬา
ฟุตบอลได้พัฒนาขึ้นมามาก เพราะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย จะเห็นได้
ว่าการแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันการเล่นจะเร็วกว่าในอดีตท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการใช้ทักษะต่างๆในเกม
การแข่งขัน ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลท่ีส าคัญในการเล่น
และการแข่งขันถ้านักฟุตบอลมีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงความสามารถของนัก
ฟุตบอลก็จะพัฒนาขีดความสามารถ มากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วและ
เคล่ือนท่ีหาช่องว่างอยู่ตลอดเวลา มีความแม่นย าในการ รับ – ส่ง การเล้ียงบอล การพาบอล การสกัดกั้น การ
ป้องกัน การยิงประตูรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวโดยเฉพาะความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคล่ือนท่ีของนักฟุตบอล จากผู้วิจัยเองเป็น
ผู้ฝึกสอนพบว่านักฟุตบอลในทีมท่ีมีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวไม่มากเท่าท่ีควร และนักฟุตบอลบางคนมี
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวแต่ยังขาดทักษะในการเล่น ฟุตบอล เพราะไม่ได้ฝึกมาต้ังแต่ในวัยเด็กและ
วิธีการฝึกท่ีถูกต้องตามขั้นตอนหรืออาจจะไม่รู้จุดมุ่งหมายในการฝึก ท าให้บางครั้งเวลาฝึกไม่เต็มท่ีกับการฝึกและ
จากการสังเกตในการฝึกซ้อมของแต่ละวันคลุกคลีอยู่กับนักกีฬาในทีมรวมถึงประสบการณ์ในการแข่งขันท่ีผ่านมา 
ท าให้มองเห็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขของทีมและตัวของนักฟุตบอลเองคือ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวควร
จะพัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ดังท่ี เจริญ กระบวนรัตน์ (2538:77) กล่าวไว้ว่าการฝึกเสริม
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวจุดมุ่งหมายส าคัญของการฝึก เพื่อกระตุ้นให้กับนักกีฬาแต่ละบุคคลพยายาม
เพิ่มอัตราความเร็วในการก้าวเท้าและความยาวของช่วงก้าวในการวิ่งมากกว่าปกติ เป็นการบังคับให้นักกีฬาต้องใช้
ความพยายามเพิ่มความเร็วสูงขึ้นกว่าท่ีเคยฝึกซ้อม หรือปฏิบัติอยู่โดยท่ัวไปในช่วงระยะเวลาหรือระยะทางส้ันๆ ท า
ให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาในการฝึกซ้อมว่าต้องมีจุดมุ่งหมายในการซ้อมให้แก่นักกีฬา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัว
นักกีฬาเอง การท่ีจะมีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวนั้น องค์ประกอบส าคัญคือ ความแข็งแรงและพลังหรือ
ก าลัง (Power) พลัง หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้แรงให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ
และความเร็วในการหัดตัวของกล้ามเนื้อของเส้นใยกล้ามเนื้อ 

ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) มีความส าคัญและจ าเป็นท่ีนักกีฬาควรได้รับการฝึกให้เกิดการพัฒนา
ความคล่องแคล่วว่องไว (วิศาล ไหมวิจิตร. 2549:17) กล่าวว่า หลักในการฝึกเพื่อเป็นพื้นฐานของความคล่องแคล่ว
ว่องไวต้องอาศัยความสามารถพื้นฐาน ได้แก่ ปฏิกิริยาท่ีรวดเร็วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การท างานร่วมกัน
ของกล้ามเนื้อความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทการเคล่ือนไหวด้วยความเร็วสูง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ล้วนมีความส าคัญในการแข่งขันฟุตบอลต้องมีการเปล่ียนต าแหน่งหรือทิศทางของการเคล่ือนท่ีของร่างกาย การ
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ออกตัวได้เร็วหรือหยุดได้เร็วซึ่งต้องฝึกการเคล่ือนไหวนั้นๆอย่างถูกต้อง ติดต่อกันหลายๆครั้งและความเร็วสูงสุด
โดยไม่เหนื่อยล้า  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมวิธีการฝึกแบบพลัยโอเมตริก และวิธีการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวไว้ด้วยกัน 
และเป็นวิธีการฝึกแบบผสมผสานกันท้ังสองแบบฝึกเข้าด้วยกัน คือ การฝึกกล้ามเนื้อด้วยวิธีฝึกแบบพลัยโอเมตริก
แล้วตามด้วยการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว โดยเอารูปแบบของการฝึกก าลัง พลังกล้ามเนื้อ มาผสมผสานกับการ
ฝึกความคล่องแคล่วว่องไว เพื่อให้น าไปสู่ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล จากความส าคัญท่ีได้
กล่าวมา จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบท่ีท าให้นักกีฬาฟุตบอลประสบผลส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความแข็งแร งของ
กล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ จากการศึกษาเอกสารและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักกีฬาฟุตบอล
วิทยาลัยนครราชสีมา ยังขาดโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางด้านความคล่องแคล่วท่ีเหมาะ ผู้วิจัยจึงท าโปรแกรม
การฝึกครั้งนี้ เพื่อท าให้นักกีฬาฟุตบอลได้รับการฝึกและท าให้มีการพัฒนาสมรรถภาพมากขึ้น สามารถนาไปใช้
ร่วมกับโปรแกรมการฝึกซ้อมปกติและน าผลของการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการฝึกซ้อมทางด้านความเร็วและความคล่องแคล่วกับกีฬาชนิดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการฝึกซ้อมสู่การประสบผลส าเร็จในการแข่งขันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล  วิทยาลัย
นครราชสีมา 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาสมรรถภาพทางกาย 
ท่ีส่งผลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วของนักกีฬาฟุตบอล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอล 
2. ความคล่องแคล่ว 
3. การสร้างพลังงานของกีฬาฟุตบอล 
4. การฝึกแบบพลัยโอเมตริก 

สมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอล 
สมรรถภาพทางกายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของการฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นการเสริมสร้างความพร้อม

ทางด้านร่างกายแก่นักกีฬา ท าให้ร่างกายนักกีฬามีความพร้อมท่ีจะท าการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน นักกีฬาจะแสดง



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(3), July – September 2021  

  

 

86 

ความสามารถเป็นยอดนักกีฬาได้นั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลท่ีต้องใช้เทคนิคในการ
แข่งขันอย่างมาก เพราะผลการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับการมีสมรรถภาพท่ีดี และจะช่วยให้นักกีฬาผู้นั้นสามารถปฏิบัติ
ตามเทคนิคท่ีได้รับการฝึกมาอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ การท่ีจะทาให้ร่างกายมีสมรรถภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับ
โปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

การฝึกสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตบอลสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ ส าคัญ
ของการแข่งขันแต่ละรายการว่า ต้องการเน้นรูปแบบการเล่นหรือสมรรถภาพทางกายด้านใดให้กับนัก กีฬา
โดยเฉพาะความโดดเด่นและน าไปสู่ระบบการเล่นท่ีได้เตรียมการหรือวางแผนไว้ ส าหรับการฝึกซ้อมในกีฬาฟุตบอล
สามารถแบ่งการฝึกซ้อมออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 

1. การฝึกซ้อมทางด้านเทคนิค (Technical training) 2. การฝึกซ้อมทางด้านแทคติค (Tactical training) 
3. การฝึกทางด้านจิตใจ/ การปรับตัวภายในทีม (Psychological/ social) 4. การฝึกสมรรถภาพทางกาย (Fitness 
training) 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาฟุตบอล คือ เพื่อต้องการให้นักฟุตบอล
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ด้วยความมั่นใจว่า จะสามารถใช้เทคนิคทักษะได้อย่างเต็มความสามารถตลอดเกม
การแข่งขันแต่ละครั้ง และตลอดรายการแข่งขันแต่ละรายการ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2547) 

การฝึกสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล 
1. การฝึกความแข็งแรง (Strength training) 2. การฝึกความอดทนกล้ามเนื้อ (Muscle endurance 

training) 3. การฝึกความเร็ว (Speed training) 4. การฝึกความคล่องตัว (Agility training) 5. การฝึกความอ่อน
ตัว (Flexibility training) 6. การฝึกความอดทนระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular Endurance training) 

จากการศึกษา พบว่า สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลมีความส าคัญต่อการปฏิบัติทักษะและเป็น
ส่วนส าคัญต่อผลการแข่งขันในแต่ละครั้ง นักกีฬาจะต้องพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีอยู่เสมอ เนื่องจากกีฬา
ฟุตบอลต้องเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลาและต้องใช้ความเร็วในการวิ่งการเปล่ียนจังหวะและทิศทางการเคล่ือนไหว ถ้า
นักกีฬาท่ีมีสมรรถภาพท่ีดี ก็จะสามารถปฏิบัติทักษะด้านความเร็วและความคล่องแคล่วได้ดีและยืนระยะในการ
เล่นนานๆ ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่าในกีฬาฟุตบอลนอกจากฝึกพื้นฐานท่ีดีแล้วควรต้องฝึกความเร็วและความ
คล่องแคล่ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถของนักกีฬาและความสามารถโดยรวมของทีมได้ 
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การสร้างพลังงานของกีฬาฟุตบอล 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของกีฬาฟุตบอลกับพลังงานท่ีใช้ (Fox, Bowers & Foss, 1993) 

ชนิดกีฬา ร้อยละท่ีได้รับพลังงานจากรูปแบบการให้พลังงานต่าง ๆ 
ATP-PC กับ LA LA กับ O2 O2 

ฟุตบอล 50 20 30 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่ใช้พลังงานแบบ Anaerobic ซึ่งจ าเป็นต่อการวิ่งระยะส้ัน 
ๆ ตลอดท้ังการแข่งขัน และต้องใช้พลังงานแบบ Aerobic เพื่อทนต่อระบบการหายใจและไหลเวียนเลือดในช่วง
ท้ายของการเล่นฟุตบอลท่ีต้องใช้เวลานาน 

ระบบพลังงานที่ใช้ในการท างานของนักกีฬาฟุตบอล 
ปัจจุบันกีฬาฟุตบอล จาเป็นต้องมีระบบพลังงานท่ีใช้ในระหว่างการแข่งขันท่ีมีความหนักสูงและใช้

เวลานาน ตามท่ี Fleck and Kraemer (1987) ได้รายงานว่า แหล่งพลังของกล้ามเนื้อท่ีต้องใช้ แบ่งออกเป็น 3 
ชนิด คือ 

1. แหล่งพลังงานเอทีพี-พีซี (ATP-PC Energy source) 
2. แหล่งพลังงานกรดแลคติก (Lactic acid energy source) 
3. แหล่งพลังงานออกซิเจน (Oxygen energy source) 
ระบบพลังงานของนักกีฬาฟุตบอลจึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างมากต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันแต่ละ

ครั้ง นักฟุตบอลท่ีดีจะต้องมีระบบพลังงานพร้อมท้ัง 2 ระบบ คือ Anaerobic ท่ีจะต้องใช้ในการวิ่งระยะส้ัน ๆ การ
เคล่ือนท่ีเปล่ียนทิศทางและการกระโดดระหว่างการแข่งขันและ Aerobic ท่ีจะต้องใช้ในการแข่งนาน ๆ ของ
ฟุตบอล การพักฟื้นสภาพ เพื่อให้การปฏิบัติทักษะมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และยังส่งผลให้สมรรถภาพทางกาย
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ตลอดการแข่งขัน 

ความคล่องแคล่ว (Agility) 
พิชิต ภูติจันทร์ (2547) กล่าวว่า ความคล่องตัว คือ การแสดงความสามารถของความเร็วและความอ่อน

ตัวอีกท้ังยังเกี่ยวกับเรื่องความแม่นย าในการเคล่ือนไหว 
จีรนันท์ โพธิ์เจริญ (2549, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า ความคล่องตัวมีความส าคัญและเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ซึ่งมี

ความจ าเป็นต่อการเล่นกีฬา เพราะกีฬาทุกประเภทต้องอาศัยการเคล่ือนไหวของร่างกาย การเปล่ียนทิศทาง และ
การเปล่ียนต าแหน่งอย่างเร็ว  
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สมรรถภาพของนักกีฬาในปัจจุบันนี้ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มระดับของความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้
ประสบความส าเร็จทางสมรรถภาพทางร่างกาย โดยมีความสัมพันธ์กันในทางตรงระหว่างการปรับปรุงความ
คล่องแคล่วว่องไว และการพัฒนาของเวลา (Timing) จังหวะ(Rhythm) และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา 
(Costello & Kreis, 1993) แต่ส่ิงส าคัญในการปรับปรุงความคล่องแคล่วว่องไวก็คือการสูญเสียความเร็วที่น้อยท่ีสุด 
เมื่อมีการเปล่ียนจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย การฝึกปฏิบัตินั้นต้องการการเปล่ียนทิศทางท่ีรวดเร็ว โดยมีการเคล่ือนท่ี
ไปข้างหน้า (Forward) ถอยหลัง (Backward) ในแนวด่ิง (Vertically) และทางด้านข้าง (Laterally) จะช่วยให้
นักกีฬาพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวได้ดีเท่ากับการฝึกการทางานประสานกันของประสาทและกล้ามเนื้อ โดยจะ
ท าให้การเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนไหวนั้นทาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม (Brittenham, 1996) 

การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ควรมีการปฏิบัติด้วยความหนักสูงสุด โดยมีระยะเวลาในการพักท่ีสมบูรณ์
ระหว่างการฝึกนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าช่วงเวลาการฟื้นตัวส้ันอาจส่งผลเป็นการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว
และความอดทนได้ การมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ก าลังและความแข็งแรงในการตอบสนองนั้นจะเป็นส่ิงหลัก
ท่ีช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวได้ (Young & Farrow, 2006) 

ยูโสบ ด าเต๊ะ (2554) ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอลได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบความคล่องตัวของนักกีฬาฟุตบอลระหว่างกลุ่มท่ีท าการฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับ
โปรแกรมฝึกปกติ กับกลุ่มท่ีท าการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกปกติอย่างเดียวกลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการวิจัยพบว่าความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอลของกลุ่มท่ีฝึกด้วย
โปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับโปรแกรมฝึกปกติสูงกว่าความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอลของกลุ่มท่ีฝึกด้วย
โปรแกรมปกติเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า การฝึกโดยใช้โปรแกรมพลัยโอ
เมตริก ทาให้นักฟุตบอลมีความคล่องตัวสูงขึ้น 

การฝึกพลัยโอเมตริก (Plyometric trainning) 
Chu and Plummer (1984) แนะน าว่า การฝึกแบบพลัยโอเมตริก ช่วยพัฒนาระบบประสาทและ

กล้ามเนื้อ นั่นคือ พลัยโอเมตริก กระท าเหมือนเครื่องมือหรือส่ือของการฝึกระบบประสาท และกล้ามเนื้อเพื่อใช้
ตอบโต้อย่างเร็วและอย่างแรงระหว่างการยืดกับการหดของการกระท านั้น  ๆ การหดตัวแบบส้ันเข้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในการออกก าลังกายแบบพลัยโอเมตริก (Plyometric) น าไปสู่การท างานร่วมกันแบบพร้อม ๆ กัน 
ของหน่วยยนต์ และการรวมตัวกันท างานของหน่วยยนต์ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย  โดยผ่านไมโอเทติครีเฟล็กซ์ 
(Myotatic reflex) ผลลัพธ์ของการฝึกพลัยโอเมตริก อาจเพิ่มแรงเช่นเดียวกับการเพิ่มความเร็วและการเพิ่ม
ความเร็วกับความแข็งแรง ก็คือพลังระเบิดของกล้ามเนื้อ 

สนธยา สีละมาด (2547) ได้สรุปการฝึกซ้อมแบบพลัยโอเมตริกไว้ว่า 
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1. กล้ามเนื้อจะหดตัวอย่างเต็มแรง และรวดเร็วถ้ามีการยืดยาวออกก่อน 2. การยืดยาวออกก่อนอย่าง
รวดเร็วจะท าให้มีการหดส้ันเข้าอย่างเต็มก าลัง 3. ส าหรับการปฏิบัติการออกก าลังกายแบบพลัยโอเมตริกการ
เรียนรู้เทคนิคท่ีถูกต้องเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ 4. การลงสู่พื้นในการท าให้กล้ามเนื้อมีการยืดยาวออกก่อนส่ิงส าคัญ
ต้องแน่ใจว่านักกีฬามีการงอขา (แขน) 5. การหดตัวส้ันเข้าควรเกิดขึ้นทันทีหลังจากมีการยืดยาวออก  6. การ
เคล่ือนไหวจากระยะยืดยาวออกควรราบเรียบต่อเนื่อง รวดเร็วเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 7. การฝึกซ้อมแบบพลัยโอเมตริก
จะเป็นผลให้มีการถ่ายโยงความแข็งไปสู่พลังระเบิด (Explosive power) 

Thomas et al. (2009) ได้ศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกสองเทคนิคท่ีมีต่อพลังกล้ามเนื้อ และความ
คล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ เปรียบเทียบผลของการ
ฝึกพลัยโอเมตริกสองเทคนิคท่ีมีต่อพลังกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักนัดกีฬาฟุตบอลเพศชายจากสถาบันฟุตบอลกึ่ง อาชีพ จ านวน 12 ราย (อายุ = 17.3 ± 0.4 ปี, 
ส่วนสูง= 177.9 ± 5.1 เซนติเมตร, น ้าหนัก =68.7 ± 5.6 กิโลกรัม) แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่าง
เข้ากลุ่ม คือ กลุ่มท่ีฝึกเด็ฟธ์จ้ัมพ์ และกลุ่มท่ี ฝึกเคาน์เตอร์มูฟเม้นจ้ัมพ์ ท าการฝึกพลัยโอเมตริกเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ๆ 2วัน กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการทดสอบเด็ฟธ์จ้ัมพ์ ให้ท าการทดสอบอย่างเต็มความสามารถ และลด
ระยะเวลาของเท้าท่ีสัมผัสพื้น น้อยท่ีสุด และกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการทดสอบเคาน์เตอร์มูฟเม้นท์จ้ัมพ์ ให้เริ่มต้นใน
ต าแหน่งท่ายืน ซึ่ง ท าให้การทดสอบการกระโดดโดยใช้ความสูงสุด ภายหลังจากการฝึกพบวา ท้ังสองกลุ่มมี 
ประสิทธิภาพของการกระโดดแนวดิ่ง (p<0.05) ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มข้ึน (p<0.05) และประสิทธิภาพของ
การวิงสปริ้นท์ไม่เปล่ียนแปลง (p<0.05) ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหวางกลุ่มทดลอง(p<0.05) จากการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้สรุปว่า ท้ังกลุ่มท่ีฝึกพลัยโอเมตริกแบบเด็ฟธ์จั้มพ์ และแบบเคาน์เตอร์มูฟเม้นท์จ้ัมพ์ สามารถส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านพลังและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนได้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักกีฬาฟุตบอลชายทีมวิทยาลัยนครราชสีมา ท่ีมีอายุระหว่าง 

19 - 23 ปี จ านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่มเข้ากลุ่มแบบสมบูรณ์ (Random assignment) เพื่อแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน  

เกณท์การคัดเข้า 
-นักกีฬาฟุตบอลชายอายุ 19 – 23 ปี  
-เป็นนักกีฬาฟุตบอลชายท่ีมีทุนกีฬาของสโมสรฟุตบอลวิทยาลัยนครราชสีมา 
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-เป็นนักกีฬาท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีอาการบาดเจ็บ 
-มีความเข้าใจและยินดีเข้ารับการฝึก 
เกณท์การคัดออก 
-มีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถฝึกต่อได้ 
-นักกีฬาท่ีได้รับการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้เกิน 3 ครั้ง 
-ไม่สามารถท าตามโปรแกรมการฝึกท้ังหมดของการวิจัยครั้งนี้ได้ 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. โปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริก 8 สัปดาห์  
2. แบบทดสอบวัดความคล่องแคล่ว ด้วยวิธีทดสอบอิลลินอยส์เทส (Illinois Agility run test) (Getchell, 

1979) ใช้หน่วยวัดเป็นวินาที 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
อุปกรณ์และสถานท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้ 
1. พื้นท่ีบริเวณสนามฟุตบอล 2. นาฬิกาจับเวลา 3. กรวย 4. ใบบันทึกผล 
ขั้นตอนในการท าวิจัย 
1. ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าวิจัยให้ผู้ช่วยทาวิจัยทราบ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและ

ขอความร่วมมือในการกรอกรายละเอียดของงานวิจัย 
2. ติดต่อสถานท่ีในการเก็บข้อมูล จัดเตรียมอุปกรณ์ ก าหนดวันเวลา สถานท่ีในการเก็บข้อมูล  
3. เตรียมกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1 ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างให้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย และวิธีการฝึกตลอดจนปฏิทินการฝึก 
    3.2 น านักกีฬาเหยียดยืดกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกาย 10-15 นาที ก่อนการฝึก 
    3.3 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบสมบูรณ์ (Random assignment) คือ กลุ่ม

ท่ีฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลตามปกติ (นักกีฬากลุ่มควบคุม) จ านวน 10 คน และกลุ่มท่ีฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการ
ซ้อมฟุตบอลปกติ (นักกีฬากลุ่มทดลอง) จ านวน 10 คน 

    3.4 ทดสอบก่อนการฝึก (Pre-test) โดยการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว แล้วทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม 

4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมจ านวน 8 สัปดาห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    4.1 นักกีฬากลุ่มควบคุม เข้ารับการฝึกเล่นฟุตบอลปกติ ในวันจันทร์ -ศุกร์รวม 5 วัน วันละ 60 นาที 

ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. 
    4.2 นักกีฬากลุ่มทดลอง เข้ารับการฝึกพลัยโอเมตริก 8 สัปดาห์ 
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5. ทดสอบหลังการฝึก (Post-test) โดยการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว อิลลินอยส์เทส ( Illinois 
Agility run test) 

6. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
1. ค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของเวลาในการทดสอบ

ความคล่องแคล่วว่องไว 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่ว ภายในกลุ่มก่อนการ

ฝึกกับหลังการฝึก สัปดาห์ท่ี 8 โดยวิเคราะห์สถิติ t-test แบบ Dependent sample 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเวลาในการทดสอบความคล่องแคล่ว หลังการฝึกระหว่าง

กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง สัปดาห์ท่ี 8 โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent sample 
4. ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักกีฬาฟุตบอลวิทยาลัย

นครราชสีมา 20 คน การศึกษากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด พบว่า มีอายุ เฉล่ีย 21 ± 0.68 ปี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม
ทดลอง มีอายุเฉล่ีย 21 ± 0.63 ปี และกลุ่มควบคุม มีอายุเฉล่ีย 21 ± 0.73 ปี 

2.ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการวิจัยตามสมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 
ก่อนและหลังการทดลองของนักกีฬาฟุตบอล เปรียบเทียบเพื่อศึกษาเมื่อส้ินสุดการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวิจัย 
พบว่า ความคล่องแคล่วกลุ่มทดลองก่อนการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 17.224 ± 0.293 วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 
16.333 ± 0.399 วินาที มีความแตกต่างกัน และความคล่องแคล่วของกลุ่มควบคุมก่อนการฝึก  มีเวลาเฉล่ีย 
17.422 ± 0.239 วินาที และหลังการฝึก มีเวลาเฉล่ีย 17.056 ± 0.287 วินาที มีความแตกต่างกัน (ประเมินจาก
การค านวณหาค่าการทดสอบความคล่องแคล่วแบบอิลลินอยท์ หลังจากการฝึก 8 สัปดาห์) กลุ่มทดลองมีเวลาเฉล่ีย 
16.333 ± 0.399 วินาที กับกลุ่มควบคุม มีเวลาเฉล่ีย 17.056 ± 0.287 วินาที มีความแตกต่างกัน 

 
 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(3), July – September 2021  

  

 

92 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลอง (ก่อน
และหลังการฝึก) 

ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง x ̅ SD t p 
ความคล่องแคล่ว 
(วินาที) 

ก่อนการทดลอง 17.224 .3660 14.555 .000* 
หลังการทดลอง 16.333 .4124 

p ≤ .05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มทดลองก่อนการฝึกและหลังการฝึก มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มควบคุม (ก่อนและ
หลังการฝึก) 
ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง x ̅ SD t p 
ความคล่องแคล่ว 
(วินาที) 

ก่อนการทดลอง 17.422 .3876 9.548 .000* 
หลังการทดลอง 17.056 .4751 

p ≤ .05 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคล่องแคล่วของกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม (หลังการฝึก) 
ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง x ̅ SD t p 
ความคล่องแคล่ว 
(วินาที) 

กลุ่มทดลอง 16.333 0.312 -7.379 .000* 
กลุ่มควบคุม 17.056 0.255 

p ≤ .05 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ความคล่องแคล่ว ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
จากข้อมูลท่ีปรากฏ ท าให้สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไว

ในนักกีฬาฟุตบอล  8 สัปดาห์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นของกลุ่มทดลองและการฝึกซ้อม 5 วันต่อสัปดาห์ของกลุ่มควบคุม 
สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลได้ เมื่อเปรียบหลังการฝึก 8 
สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่ากลุ่มควบคุม  

 
อภิปรายผล 

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไงของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความแตกต่างกัน จากผลของการใช้โปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวท่ีมีต่อนักกีฬา
ฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา กลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกเสริมด้วยโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ดีกว่า
ก่อนการฝึก  แสดงให้เห็นว่า การใช้โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกและความคล่องแคล่วว่องไวเป็นการฝึกท่ีมีการ
กระโดดและเคล่ือนท่ีของร่างกายในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงและสอดคล้องกับ ทักษะในการเล้ียงลูกฟุตบอล  ท าให้เพิ่ม
ความสามารถ ในการเล่นกีฬาลูกฟุตบอลเพิ่มขึ้นได้จริง จากผลการทดสอบท าให้ทราบว่ากลุ่มควบคุมก็มีการพัฒนา
ในทางด้านความคล่องแคล่วดีขึ้นเช่นกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มควบคุมได้มีการซ้อมฟุตบอลสัปดาห์ละ 5 วัน ซึ่ง
จะต้องมีการวิ่งและการกระโดดต่าง ๆ ในขณะท่ีซ้อมจึงท าให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้นด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีเวลาเฉล่ียลดลงมากกว่า ท้ังนี้ อาจเนื่องมา จากการฝึกพลัยโอเมตริก  3 วันต่อ
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เข้ารับโปรแกรมการฝึก 6 ฐานซึ่งการฝึกจะประกอบไปด้วยการกระโดดท่าทาง
ต่าง ๆ จึงอาจจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพลังของขาได้ ซึ่งการท่ีกล้ามเนื้อขามีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้นไปด้วย ดังท่ี มาลีรัตน์ มาลีเขียว(2544) กล่าวว่า ระบบ
กล้ามเนื้อเป็นระบบท่ีส าคัญต่อการเคล่ือนไหว กล้ามเนื้อจะทางานได้ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีความแข็งแรง
และกาลังของกล้ามเนื้อเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มข้ึนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนภารินทร์ ชัย
งาม (2552) ได้ศึกษาและหาความสัมพันธ์ของผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไว
และพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตบอล พบว่า การฝึกพลัยโอเมตริก 6 สัปดาห์ท าให้ความคล่องแคล่วว่องไวกับ
พลังกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้น และยังสอด คล้องกับ ยูโสบ ด าเต๊ะ (2554) ได้ศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อ
ความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอล พบว่า ความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอลของกลุ่มท่ีฝึกด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริก
ร่วมกับโปรแกรมฝึกปกติสูงกว่าความคล่องตัวในนักกีฬาฟุตบอลของกลุ่มท่ีฝึกด้วยโปรแกรมปกติเพียงอย่างเดียว 

การฝึกครั้งนี้เป็นโปรแกรมการฝึกแบบพลัยโอเมตริกท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ มีความหลากหลายในแต่ฐานการ
ฝึก อาจส่งผลท าให้นักกีฬาเกิดความท้าทายและแปลกใหม่  ดังท่ี สนธยา สีละมาด (2555) กล่าวว่า ความแตกต่าง
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ของอุปกรณ์และความหลากหลายของสถานีจะช่วยเพิ่มความท้าทายในการปฏิบัติของนักกีฬา ขณะ เดียวกันก็เพิ่ม
ความสนใจของนักกีฬาให้คงอยู่ตลอดการฝึก และการฝึกมีการเปล่ียนต าแหน่งการกระโดดและสลับกลุ่มกล้ามเนื้อ
นักกีฬาได้มีการเคล่ือนท่ีไปตามฐานต่าง ๆ มีเวลาพักระหว่างฐานและพักระหว่างเซท จึงส่ง ผลท าให้มีกล้ามเนื้อ
แข็งแรงขึ้น ดังท่ี สนธยา สีละมาด (2555) กล่าวว่า การฝึกซ้อมแบบสถานีควรเลือกออกก าลังกายให้มีการสลับ
กลุ่มกล้ามเนื้อเพราะจะได้มีการพักฟื้นท่ีดีกว่าจะส่งผลให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น และเป็นการเพิ่มความ
หลากหลายให้กับการฝึก จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโปรแกรมการฝึกในครั้งนี้ได้ดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   1.1 การฝึกเสริมด้วยโปรแกรมการฝึก ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองมีผลท าให้ ความสามารถ

ในการเล้ียงลูกฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นกว่า การฝึกปกติในกลุ่มควบคุม ซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกเพียง 6 สัปดาหก์็สามารถเห็น
ผลได้ 

   1.2 โปรแกรมการฝึกเสริมด้วยความคล่องแคล่วว่องไวนี้ฝึกควบคู่กับโปรแกรมการฝึกปกติซึ่งจะส่งผลให้
นักกีฬาสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในการเล้ียงลูกฟุตบอลได้เร็วกว่าการฝึกโปรแกรมการฝึกปกติเพียง
อย่างเดียว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาผลของการฝึกเสริม ด้วยโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกับกีฬา ชนิดอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนและความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรฟุตบอลวิทยาลัย
นครราชสีมา ท่ีใหก้ารสนับสนุนส าหรับการศึกษาครั้งนี้ตลอดโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ หวังว่างานวิจัยเล่มนี้ คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อไป 
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การฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริกท่ีมีผลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยนครราชสีมา 

Effects of Plyometric and Weight Training on Speed and Agility in 

Nakhonratchasima College ‘s Futsal Athletes 
 

สาธิต สีเสนซุย1 , รัชตะ รอสูงเนิน2 , ศิขริน ด่านยางหวาย3, เศรษฐวัฒน์ วงศ์วีระพันธ์ุ4 และสุรศักดิ์ เขมะรัง5 

Satit Seesensui1, Ratchata Rosungnoen2, Sikarin Danyangwai3, Sedthawat Wongveerphan4 and Surasak Khemarang5 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริกท่ีมีผลต่อ
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลของวิทยาลัยนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฟุตซอล
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน และกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 10 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ การฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริก โปรแกรมฝึกฟุตซอลปกติ และแบบทดสอบสมรรถภาพด้าน
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียภายในกลุ่ม (Dependent Sample T-test ) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 
(Independent Sample T-test ) ผลการวิจัย พบว่า  
 1. สมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่า
ลดลง 
 2. สมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน
และหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. สมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                                                             
1 อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา Satit.tw80@gmail.com 098-584-1639 
2 อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา Ratchata@nmc.ac.th 081-7254391 
3 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
4 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
5 นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
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 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับการฝึกพลัยโอเมตริก สามารถพัฒนาความเร็ว
และความคล่องว่องไงของนักกีฬาฟุตซอลให้ดีขึ้นได้ 

ค าส าคัญ:การฝึกด้วยน้ าหนักตัว,การฝึกแบบพลัยโมเมตริก,ความเร็ว,ความคล่องแคล่วว่องไว,กีฬาฟุตซอล  
 
Abstract 

This research was to examine the effects of body weight training combination with 

plyometric training effects on speed and agility in futsal athletes of Nakhon Ratchasima College. 

The samples were futsal players in sports science of Nakhonratchasima College was divided into 
2 groups: an experimental group for 10 people and a control group for 10 people by purposive 
sampling. The research instruments were body weight training combination with plyometric 

training in experimental group and regular futsal training program in control group, and test speed 

and agility performance after 8 weeks. The statistics used in the analysis were mean, standard 
deviation, compare the mean within the group (Dependent Sample T-test) and compare the mean 
between the groups (Independent Sample T-test). 

Keywords: Weight Training, Plyometric training, Speed, Agility, Futsal 
 

บทน า 
 ฟุตซอลเป็นกีฬาท่ีมีรูปแบบการเล่นท่ีมีความรวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว ผู้เล่นต้องมีเทคนิคและ  
ความสามารถเฉพาะตัวสูง มีทักษะการเล่นกับบอลได้ดีท้ังการรับบอล การส่งบอล การเล้ียงบอล การป้องกัน และ
การยิงประตู ฟุตซอลจึงเป็นกีฬาท่ีมีลักษณะการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา โดยนักกีฬาจะต้องมีการเคล่ือนท่ีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น การเดิน การหยุด การวิ่งช้า หรือวิ่งเร็ว สลับสับเปล่ียนกันไป (พิพัฒน์ ล้ิมเรืองกุล.2562) โดยการเล่น
กีฬาชนิดนี้ต้องอาศัยท้ังทักษะและความช านาญสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง ความเร็ว 
และความแม่นย าในการยิงประตู เพราะการยิงประตูท่ีมีความแรง ความเร็ว และความแม่นย า จะส่งผลต่อเกมการ
แข่งขันในเกมนั้น ๆ และเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จได้ (กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. .2531, อุมาริน หิรัญอร.
2558)  
 ผู้เล่นฟุตซอลนอกจากจะต้องมีทักษะในการเคล่ือนไหวและปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรวดเร็วแล้วยังต้องมี  
สมรรถภาพทางกายท่ัวไป และสมรรถภาพทางกายเฉพาะดีด้วย เพราะฟุตซอลเป็นกีฬาท่ีมีการเคล่ือนท่ีตลอดโดย
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ไม่หยุดนิ่ง โดยการเคล่ือนท่ีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือเคล่ือนท่ีด้วยตัวเปล่าท่ีมีการเร่งความเร็ว การชะลอ การเปล่ียน
ทิศทางเพื่อหลบหลีก อีกลักษณะหนึ่ง คือการเคล่ือนท่ีพร้อมลูกบอล โดยมีการเร่ง เปล่ียนและชะลอความเร็ว ซึ่ง
ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ คือความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของกีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของนักกีฬาฟุต
ซอล (หริต หัตถา. 2557, ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2560) โดย
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคล่ือนท่ีมีพื้นฐานมากความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ (นรินทรา จัน
ทศร. 2562) ซึ่งรูปแบบการฝึกท่ีสามารถส่งเสริมความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันมีหลากหลาย อาทิ 
เช่น การฝึกด้วยน้ าหนักตัวตัว การฝึกด้วยน้ าหนัก และการฝึกพลัยโอเมตริก (ไพรัช คงกิจมั่น .2562,สุคนธ์ อนุนิวัฒน์. 
2562)  
 จากเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมาจึงเป็นเหตุผลท่ีจะศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักควบคู่กับการ
ฝึกพลัยโอเมตริกมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล ทางด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬา
ฟุตซอล  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกน้ าหนักตัวควบคู่กับการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีผลต่อความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาฟุตซอล ชองวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ช้ันปีท่ี 1-2  จ านวน 35 คน  
 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 20 คน โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง (Simple 
Random Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน โปรแกรมการฝึกด้วยการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่
กับการฝึกพลัยโอเมตริก และกลุ่มควบคุม 10 คน โปรแกรมการฝึกกีฬาฟุตซอล ท าการทดลอง 8 สัปดาห ์

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. โปรแกรมการฝึกด้วยการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับการฝึกพลัยโอเมตริก  
 2. โปรแกรมการฟุตซอลปกติ 
 3. แบบทดสอบสมรรถภาพทางการด้านความเร็วและความคล่องแคล่ว  
  1) แบบทดสอบความเร็ว โดยใช้แบบทดสอบวิ่ง 50 เมตร (แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานของ I.C.S.P.F.T.) 
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  2) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้แบบทดสอบ SEMO Test (ส านักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประชุมช้ี แจ้งโครงการวิจัยและโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริก ทดสอบสมรรถ
ทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว (Pre - Test) 
 2. ด าเนินการทดลองโดยกลุ่มทดลองฝึกตามโปรแกรมของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริก 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันพุธและวันเสาร์ และกลุ่มควบคุมฝึกตาม โปรแกรมกีฬาฟุตซอลตามปกติ ภายหลังการ
ฝึกโปรแกรมทุกสัปดาห์ สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายหรือความเร็วของกลุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์
ความรู้สึกท่ัวไป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้า โครงการวิจัยเช่น ความหนักของโปรแกรมในการฝึก เป็น
ต้น  
 3.ทดสบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว นักกีฬาฟุตซอล (Post - test) 
ภายหลังการเข้าร่วม โครงการวิจัย สัปดาห์ท่ี 8  
 4.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปละสรุปผลการด าเนินโครงการเสนอ  
 5.น าผลท่ีได้มาสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลท่ีได้ท้าการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยก าหนดระดับ นัยส าคัญ
ทางสถิตท่ี .05 ซึ่งมีรายระเอียดต่อไปนี้  
 1.หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว  ก่อนและหลังการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ ของท้ัง 2 กลุ่ม  
 2.เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยใช้
สถิติ dependent Sample T-test  
 3.เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยใช้สถิติ 
independent sample T-test 

ผลการศึกษา 
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนและหลังการ

ทดลอง ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไว มีค่าลดลง  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไว ในช่วงก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
สมรรถภาพด้านความเร็ว    
และความคล่องแคล่วว่องไว 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

X  SD X  SD X  SD X  SD 
ความเร็ว    14.52 0.619 8.27 0.167 14.77 0.557 12.90 1.635 
ความคล่องแคล่วว่องไว 11.86 0.562 10.48 0.218 12.09 0.657 11.93 0.645 

 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว มีค่า
ลดลง เหมือนกัน ท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

2. การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ในช่วงก่อนและหลังการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ในช่วงก่อนและ
หลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

  

ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ช่วงก่อนและหลังการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ผลการ

ตัวแปร กลุ่มทดลอง  
 ก่อน หลัง 

X  S X  S T P 
ความเร็ว 14.52 0.619 8.27 0.167 0.941 0.000* 

ความคล่องแคล่วว่องไว 11.86 0.562 10.48 0.218 6.663 0.000* 

ตัวแปร กลุ่มควบคุม  
 ก่อน หลัง 

X  S X  S T P 
ความเร็ว 14.77 0.557 12.90 1.635 0.941 0.005* 

ความคล่องแคล่วว่องไว 12.09 0.657 11.93 0.645 5.115 0.001* 
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วิเคราะห์ เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม  

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบของสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว หลังการทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   
 X  S X  S T P 

ความเร็ว 8.27 0.167 12.90 1.635 8.909 0.000* 
ความคล่องแคล่วว่องไว 10.48 0.218 11.93 0.645 6.143 0.000* 

  
ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว หลังการทดลอง 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 โปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริก สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอลให้ดีขึ้นได้ ซึ่งผู้ท่ีสนใจ สามารถเลือกโปรแกรมการฝึกนี้ไปใช้กับนักกีฬา
ประเภทอื่นในความหนักท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวได้ 
 
อภิปรายผล 
 1. ค่าเฉล่ียของสมรรถภาพด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอลของวิทยาลัย
นครราชสีมา มีการพัฒนาท่ีดีขึ้น เหมือนกันท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท่ีพบว่าผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการฝึกกีฬาตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักกีฬาท่ี
สม่ าเสมอในแต่ละสัปดาห์ จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้นได้อาทิเช่น ความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดพลังของกล้ามเนื้อ ความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2561) สอดคล้องกับเจริญ กระบวนรัตน์ (2551) กล่าวว่า การฝึกพลัยโอ
เมตริกด้วยวิธีการเขยงและการกระโดด สามารถเพิ่มความเร็วและก าลังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ พิเชฐ สยมภูวนาถ (2551) ได้ศึกษาผลโปรแกรมฝึกของกล้ามเนื้อขาท่ีมีผลต่อความเร็วในการเล้ียง
ลูกบอลของนักฟุตบอล ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า นักกีฬาท่ีได้รับการฝึกโปรแกรมพลัยโอเมตริกสามารถเพิ่ม
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในการเล้ียงลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลได้  
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2. สมรรถภาพด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวช่วงก่อนและหลังของกลุ่มทดลอง ของกลุ่ม
ทดลอง (การฝึกด้วยน้าหนักตัวควบคู่กับพลัยโอเมตริก) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ท่ีพบ
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก กลุ่มทดลองได้ฝึกตามโปรแกรมการฝึกด้วยน้าหนักตัวควบคู่พลัยโอเมตริก ซึ่งเป็น
รูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมสมรรถภาพทางกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและมีพลังเพิ่มขึ้น อันจะ ส่งผลต่อ
สมรรถภาพด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาฟุตซอลให้ดีขึ้น ดังท่ี เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา(2561) 
ได้ศึกษาผลของรูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริกระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท่ีมีผลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักกีฬาฟุตบอล พบว่า รูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริก ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส่งผลให้นักกีฬาฟุตบอลมีความ
คล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ วิศรุต ศรีแก้ว และคณะ(2557) ท่ีได้ท้าการศึกษาโปรแกรมการฝึกพลัย
โอเมตริกท่ีมีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลการพบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนา
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมส่วนกลุ่มควบคุมสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไวในช่วงก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ท่ีพบ
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากกลุ่มควบคุมได้ฝึกซ้อมตามโปรแกรมการกีฬาฟุตซอล อย่างสม่ าเสมอ เช่น การฝึก
ทักษะ การฝึกสมรรถภาพทางกายท่ีหลากหลาย เช่น การวิ่งด้วยความเร็วระยะส้ันๆ การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว 
สัปดาห์ละ 5 วัน ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ซึ่งการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ กองวงษาและคณะ (2562) พบว่า การฝึกซ้อม
โปรแกรมกีฬาฟุตบอลอย่างสม่ าเสมอมีผลท้าให้ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวมีประสิทธิภาพท่ีมากขึ้น และ
งานวิจัยของ สมคิด สวนศรี . (2552). การฝึกกีฬาฟุตบอลในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มความเร็วให้นักกีฬา
ฟุตบอลได้  

3. การเปรียบเทียบ สมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว หลักการทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ท่ีพบผลเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากกลุ่มทดลองมีการฝึกตามโปรแกรมการฝึกด้วยน้าหนักตัวควบคู่พลัยโอเมตริก  เป็นโปรแกรมท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงสามารถเพิ่มความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขึ้นได้ ซึ่งความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อเป็น
พื้นฐานท่ีส่งผลให้ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวมีประสิทธิภาพท่ีมากขึ้น ดังท่ี ถนอม โพธ์มี (2552) พบว่า 
การฝึกด้วยพลัยโอเมตริกกับนักวิ่งระยะส้ันในระยะเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม มีความเร็วมากกว่า กลุ่มทดลอง 
สอดคล้องกับ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสด์ิ (2555) การฝึกพลัยโอเมตริกในกลุ่มควบคุมมีความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไว มากการกลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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ข้อเสนอแนะ  
    1. ส าหรับนักกีฬาหรือผู้ท่ีสนใจจะน าโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักตัวควบคู่กับการฝึกพลัยโอเมตริกไป 
ใช้ควรฝึกกับนักกีฬาท่ีมีร่างกายพร้อมส าหรับการฝึกหนักได้ เพราะโปรแกรมการฝึกนี้มีความหนักและใช้เวลา  
อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ จึงจะส่งผลให้นักกีฬามีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น   
     2. ควรศึกษาท าการวิจัย ในลักษณะติดตามผลของโปรแกรม โดยมีการทดสอบความเร็วและ  ความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬา หลังการฝึกและทุก ๆ ระยะ 2 สัปดาห์ ระหว่างการฝึก คือ สัปดาห์ท่ี 2,4,6,8 เพื่อดู
การเปล่ียนแปลงระหว่างการฝึก   
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของผู้ท่ีออกก าลังกายในฟิตเนส อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ออกก าลังกาย
ในฟิตเนส จ านวน 200 คน การเก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ใช้ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบการแปล
ความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย
รวม 15.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ด้านการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.08 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติระหว่างการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี ( x̅= 1.35, S.D. = 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 อาจารย์ประจ าคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 
5 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
6 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
7 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
8 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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0.57) คือข้อค าถามท่ีว่าท่านด่ืมน้ าระหว่างออกก าลังกายทุก ๆ 15 - 20 นาที สรุปผลการวิจัย พบว่า ระดับของ
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และ             หลังการออกก าลังกาย อยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีควรสนับสนุนในเรื่องของความรู้และการปฏิบัติท่ีถูกต้องเกี่ยวการบริโภคอาหารในการ
ออกก าลังกายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ค าส าคัญ : การบริโภคอาหาร ผู้ท่ีออกก าลังกาย ฟิตเนส 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the dietary consumption of people exercising 
in the fitness center, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Make a sample selection by a 
specific method of selection (Purposive Sampling). It is used to calculate basic statistical values 
such as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Presenting in the table 
for the descriptive interpretation. To explain information in different areas. 

The results of the research showed that the subjects had conversation knowledge at the 
overall score of 15.68, standard deviation of 0.41. Less has a level of 1.08 and a standard deviation 
of 0.57. When considering each item, it was found that the sample group performed at a good 
level during exercise (x̅=1.35, S.D.=0.57), which is the question of whether you drink water every 
15-20 minutes during exercise. The results of the research were found that the level of knowledge 
about nutrition and practice before, during and after exercise moderate demonstrates what 
should be contributed to the correct knowledge and practice of increasing dietary exercise. 

Keywords: Food Consumption, People Exercising, Fitness center 
 
บทน า 

อาหารและโภชนาการถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนทุกคน ใน
ทุกเพศทุกวัย เพราะร่างกายต้องการสารอาหารนับร้อยชนิดไปใช้ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกาย และ
ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาการอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายช่ัวชีวิต อาหารจึงเป็นหัวใจหลักของ
การมีสุขภาพท่ีดีของมนุษย์ทุกคน (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2548) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ท่ีออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬาจ าเป็นต้องได้สารอาหารท่ีมากกว่าคนปกติท่ัวไป  
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โภชนาการทางการกีฬามีเป้าหมายท่ีแตกต่างไปจากโภชนาการในคนปกติท่ัวไป เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬาหรือผู้ท่ีออกก าลังกายให้ได้สูงสุดอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายท่ีจ าเป็นต้องฝึกซ้อมกีฬาอย่างหนักต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานาน และต้องถูกน าออกมาใช้อย่างเต็มท่ี
ในขณะแข่งขันกีฬา นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดและความเกี่ยวข้องกับประเภทของสารพลังงานท่ีให้ต้อง
สอดคล้องกับความต้องการ และความเร่งด่วนในการเผาผลาญสารพลังงาน เพื่อการน าไปใช้ การได้รับการทดแทน
สารน้ ามีความส าคัญต่อการด ารงสมรรถภาพทางกายอย่างยิ่ง โภชนาการการกีฬาสมควรได้รับการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการฟื้นฟูร่างกายด้วย กล่าวได้ว่าโภชนาการการกีฬาท่ีถูกต้องแม้จะเป็นหนึ่ งในปัจจัยท่ีท าให้นักกีฬา
ประสบความส าเร็จได้และต้องให้ความส าคัญ (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.2562) การฝึกซ้อมเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จ หากสามารถท าควบคู่
กับอาหารท่ีเหมาะสม จะยิ่งเสริมประสิทธิภาพทางกายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หากนักกีฬาไม่ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอ
ก็จะไม่มีความสามารถในการฝึกฝนกีฬา และถ้าไม่ได้รับพลังงานท่ีตรงตามความต้องการของกีฬาประเภทนั้น 
หรือไม่สมดุล หรือไม่เพียงพอต่อขนาดร่างกาย จะส่งผลเสียอาจท าให้ขาดอาหารท้ังท่ีดูสมส่วนหรืออาจท าให้มี
น้ าหนักมากไป(ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา.2548)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารในบุคคลท่ัวไป หรือตามช่วงอายุ หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของโภชนาการการกีฬา จึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารของผู้ท่ีออกก าลังกาย โดยท าการศึกษากับผู้ท่ีออกก าลังในฟิตเนส อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของผู้ท่ีมาออกก าลังกายในด้านโภชาการควบคู่กับ
การออกก าลังกายเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการบริโภคอาหารของผู้ท่ีออกก าลังกายในฟิตเนส อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

โภชนาการทางการกีฬามีเป้าหมายท่ีแตกต่างไปจากโภชนาการในคนปกติท่ัวไป เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬาหรือผู้ท่ีออกก าลังกายให้ได้สูงสุดอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายท่ีจ าเป็นต้องฝึกซ้อมกีฬาอย่างหนักต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานาน และต้องถูกน าออกมาใช้อย่างเต็มท่ีในขณะ
แข่งขันกีฬา นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดและความเกี่ยวข้องกับประเภทของสารพลังงานท่ีให้ต้องสอดคล้องกับความ
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ต้องการ และความเร่งด่วนในการเผาผลาญสารพลังงาน เพื่อการน าไปใช้ การได้รับการทดแทนสารน้ ามีความส าคัญ
ต่อการด ารงสมรรถภาพทางกายอย่างยิ่ง โภชนาการการกีฬาสมควรได้รับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกาย
ด้วย กล่าวได้ว่าโภชนาการการกีฬาท่ีถูกต้องแม้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จได้และต้องให้
ความส าคัญ (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล.2562) 

การรับประทานอาหารกอน ระหวางและหลังการออกก าลังกาย 
ขอแนะน าการรับประทานอาหารกอนออกก าลังกาย 

                1. รับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ า คารโบไฮเดรตสูง ในแตละมื้อจะชวยรักษา ไกลโคเจน 
ท่ีสะสมในกลามเนื้อและตับ ในระดับท่ีเหมาะสม 
                2. หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมัน และโปรตีนสูงกอนออกก าลังกายหรือแขงขัน 
                3. ถาออกก าลังกายนอกวา 1 ช่ัวโมง ควรรับประทานคารโบไฮเดรตท่ีไดมาจากพวกแปง 
ขนมปง และกลวย ไมควรรับประทานอาหารท่ีไมคุนเคยหรืออาหารท่ีท าใหทองปนปวน 
                4. ถาออกก าลังกายนานกวา 1 ช่ัวโมง ควรรับประทานกลวย ขาวโอต และแอปเปล เพราะ 
จะมีไกลซีมิคอินเด็กซต่ า และจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขณะออกก าลังกายท่ียาวนาน 
                5. กอนออกก าลังกาย (15-20 นาที) ควรรับประทานน้ าตาลเชิงเด่ียว (โซดา ขนมหวาน และเครื่องด่ืม
นักกีฬา) หรืออาหารท่ีมีไกลซีมิคอินเด็กซสูง แตควรทดลองดูกอน เพราะบางคนอาจไมเกิดผลดีต่อรางกาย เพราะ
ท าใหน้ าตาลในเลือดต่ าหมดแรงได แตบางคนอาจเกิดผลดีท าใหเพิ่มประสิทธิภาพของการออกก าลังกายไดเชนกัน 

ขอแนะน าการรับประทานอาหารและน้ าระหวางการออกก าลังกาย 
การออกก าลังกายท่ีนานกวา 30 นาที รางกายสามารถใชอาหารท่ีเรารับประทานเขาไปมาใชงานไดอยา

งเพียงพอ โดยไมตองรับประทานอาหารขณะออกก าลังกาย ถาออกก าลังกายท่ีนานกวา 60 นาที ตองรักษาความ
สมดุลของน้ าและคารโบไฮเดรตใหเหมาะสม โดยการด่ืมน้ าใหพอเหมาะกับน้ าท่ีเสียไป และรับประทานคารโบไฮ
เดรตเพื่อการคงสภาพในการใชพลังงานและระดับน้ าตาลในเลือด  

ในการออกก าลังกายตองการพลังงาน 100 - 300 แคลอรีของคารโบไฮเดรต หรือ 0.5 กรัมต่อน้ าหนักตัว 
(ปอนด) เชน น้ าหนักตัว 155 ปอนด จะตองการคารโบไฮเดรต เทากับ 155 x 0.5 = 77.5 กรัมของคารโบไฮเดรต 
ในทุก ๆ ช่ัวโมงของการออกก าลังกาย  

ขณะออกก าลังกายหรือฝกซอมกีฬาควรด่ืมน้ า 3 - 4 ออนซ ทุก 10 - 15 นาที ถาออกก าลังกายหนักมาก
ขึ้น ควรด่ืมน้ า 8 ออนซ ทุก 15 - 20 นาที เครื่องด่ืมส าหรับนักกีฬาควรเปนของเหลวท่ีมีน้ าและเกลือแรเปนสวน
ประกอบ แตอาจจะไมมีความจ าเปนถาการออกก าลังกายไมหนักหรือนานเกินไป ขณะออกก าลังกายท่ีความหนัก 
75 เปอรเซ็นตพลังงานจะถูกผลิตโดยกลามเนื้อและจะท าใหเกิดความรอนในรางกายมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
เหงื่อจะถูกขับออกมาเพื่อปองกันความรอนสูงของร่างกาย ในสภาพอากาศรอนหรือเย็น การเสียเหงื่อ 1 ลิตร จะใช
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พลังงาน 600 แคลอรี ในแตละวันเราจะเสียเหงื่อ 2 - 6 ลิตร ซึ่งขึ้นอยูกับความหนักและความนานของการออก
ก าลังกาย การเสียน้ าในรางกาย 2 เปอรเซ็นต์ จะท าใหเกิดการขาดน้ าและสมรรถภาพทางกายจะลดลง 20 เปอร
เซ็นต์ และเพิ่มอัตราเส่ียงต่อการเกิดเปนลมรอน (Heat Stroke) ดังนั้น นักกีฬาจึงควรด่ืมน้ ากอนออกก าลังกาย
หรือเลนกีฬาด่ืมน้ าเปนระยะ ๆในขณะออกก าลังกายหรือเลนกีฬา หรือเมื่อรูสึกกระหายน้ า และด่ืมน้ าหลังเสร็จ
จากการออกก าลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อรางกายฟนตัวเร็วขึ้น 
            ขอแนะน าการรับประทานอาหารหลังการออกก าลังกาย 
                ในการออกก าลังกายท่ีหนัก และบอยครั้งควรค านึงถึงการชดเชยน้ าทันทีหลังการออกก าลัง 
กาย ท่ีท าใหเกิดการสูญเสียน้ าและเกลือแร อาจจะเปนน้ าเปลา น้ าผลไมหรืออาหารท่ีมีน้ ามาก ๆ สวนการ 
รับประทานคารโบไฮเดรตควรเริ่มภายใน 15 นาที หลังการออกก าลังกายเสร็จส้ินลง ถานานกวานั้นไกลโคเจนท่ี
สะสมอาจจะไมคืนกลับมาอยางรวดเร็วได และรางกายตองการคารโบไฮเดรต 300 แคลอรี่ ภายใน 2 ช่ัวโมง หลัง
การออกก าลังกาย อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูงและเครื่องด่ืมตาง ๆ จะเปนส่ิงจ าเป็นส าหรับการฟนตัวของรางกาย
จากการออกก าลังกาย เราสามารถรับประทานโปรตีนรวมกับคารโบไฮเดรตเปนอาหารส าหรับการฟื้นตัวหลังการ
ออกก าลังกายได เพราะโปรตีนจะคลายกับคารโบไฮเดรต ท่ีชวยในการกระตุนการสรางอินซูลินชวยเพิ่มน้ าตาลใน
เลือด เขาไปในกลามเนื้อเปนการเสริมสรางไกลโคเจนสะสม เนื้อและนมไขมันต่ าเปนอาหารท่ีดีแตไมควรรับประทาน
มากเกินไป นอกจากนั้นโปรตีนยังชวยซอมแซมและสรางการเจริญเติบโตของเซลลตาง ๆ ไดอีกดวยจึงควร
รับประทานโปรตีนรอยละ 15 ของอาหารในแตละวัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ท่ีออกก าลังกายในฟิตเนส อ าเภอเมือง จ านวน 420 คน  
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ออกก าลังกาย

ในฟิตเนส โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีชัดเจน ค านวณได้ตามสูตร 
(Yamane,1973 : 1088) ก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 204 คน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ท าให้ฟิตเนสมีการเปล่ียนแปลงเวลาในการเปิดให้ใช้
บริการ และจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการตามมาตรการของรัฐ และมีจึงส่งผลท าให้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถเก็บได้ครบตามจ านวณท่ีก าหนด จึงเปล่ียนวิธีการเก็บข้อมูลเป็นการก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 
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สัปดาห์ ต้ังแต่วันท่ี 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันท่ี 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ได้กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 200 คน 

ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามไปท าการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ท่ีฟิตเนส อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2564 
2. น าแบบสอบถามท่ีได้ท าการสอบถามเรียบร้อยแล้วมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ

ฉบับและด าเนินการขั้นต่อไป 
3. ท าการบันทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง โดยชุด 

แบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
ตอนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ เป็นค าถามแบบเลือกตอบแบบ ถูก/ผิด 
ตอนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย เป็นค าถามแบบ 

เลือกตอบ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 3 ระดับ 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ท่ีออกก าลังกาย เอกสาร วารสาร ส่ิง

ตีพิมพ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามภายใต้ ขอบข่ายของการวิจัย 
2. น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง ได้ค่าความเท่ียงตรง 

= 0.97  
3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุง

แล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด 
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้ง หนึ่งแล้วน า

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

        การวิเคราะข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) โดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
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ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มี
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และมีความบ่อยในการออกก าลังกายมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 

2. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  
 

ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ (�̅�) S.D. 
ระดับต่ า (ต่ ากว่า 12 คะแนน) 9 4.50 10.44 0.73 
ระดับปานกลาง (12 – 16 คะแนน) 120 60.00 14.60 0.96 
ระดับดี (17 คะแนนขึ้นไป) 71 35.50 17.97 0.97 

ผลรวมอยู่ในระดับปานกลาง 200 100.00 15.68 0.41 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีคะแนนเฉล่ีย 14.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 รองลงมามีความรู้อยู่ใน
ระดับดี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีคะแนนเฉล่ีย 17.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 และมี
ความรู้อยู่ในระดับต่ า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 มีคะแนนเฉล่ีย 10.44 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโภชนการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ียรวม 15.68 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

3. การปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย 
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ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติ 
 

ข้อ ข้อค าถามที่ (�̅�) S.D. ระดับ 
ก่อนออกก าลังกาย 
1. ท่านรับประทานอาหารก่อนมาออกก าลังกายอย่างน้อย 2-3 

ช่ัวโมง 
1.28 0.55 ปานกลาง 

2. ท่านรับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวขาว ขนม
ปังขาว น้ าตาล หรือ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านการแปรรูป ก่อน
มาออกก าลังกาย 

1.14 0.55 ปานกลาง 

3. ท่านทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เช่น อกไก่ และเนื้อปลาปรุงสุก
ก่อนมาออกก าลังกาย 

0.88 0.51 ปานกลาง 

4. ท่านด่ืมน้ าและทานอาหารท่ีมีน้ าตาล เช่น น้ าหวาน ผลไม้รส
หวานก่อนการออกก าลังกาย 15-20 นาที 

1.12 0.52 ปานกลาง 

5. ท่านด่ืมน้ าอัดลมก่อนมาออกก าลังกาย 1.05 0.62 ปานกลาง 
ระหว่างออกก าลังกาย 
6. ท่านด่ืมน้ าระหว่างออกก าลังกายทุก ๆ 15-20 นาที 1.35 0.57 ดี 
7. ท่านด่ืมน้ าระหว่างออกก าลังกายเวลาท่ีเหนื่อยจัดจนรู้สึกอิ่ม 

หรือมากกว่าสองแก้ว 
1.02 0.58 ปานกลาง 

8. ท่านรับประทานกล้วยระหว่างพักออกก าลังกาย 0.92 0.63 ปานกลาง 
9. ท่านด่ืมเกลือแร่ระหว่างพักออกก าลังกาย 1.01 0.54 ปานกลาง 
10. ท่านด่ืมน้ าหวานขณะออกก าลังกาย 0.97 0.56 ปานกลาง 
หลังออกก าลังกาย 
11. ท่านรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีน เช่น เนื้อ นม ไข่หลังออก

ก าลังกาย 30-50 นาที 
1.20 0.55 ปานกลาง 

12. ท่านด่ืมเกลือแร่ เช่น สปอนเซอร์ หลังออกก าลังกาย 1.01 0.55 ปานกลาง 
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ข้อ ข้อค าถามที่ (�̅�) S.D. ระดับ 
13. ท่านรับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวกล้อง ข้าว

ซ้อมมือ ขนมปังธัญพืช เมล็ดพืช ธัญพืชเผือก มัน หลังออก
ก าลังกาย 

1.15 0.52 ปานกลาง 

14. ท่านรับประทานอาหารประเภทไขมัน เช่น ช็อคโกแลต ชีส  
หลังออกก าลังกาย 

1.02 0.52 ปานกลาง 

15. ท่านด่ืมน้ าเย็นทันทีหลังออกก าลังกาย 1.16 0.56 ปานกลาง 
รวม 1.08 0.57 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิบัติระหว่างการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี (x̅ = 1.35, S.D. = 0.57) คือข้อค าถามท่ีว่าท่านด่ืมน้ า
ระหว่างออกก าลังกายทุก ๆ 15 - 20 นาที  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มี
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 ,000 บาท/เดือน 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และมีความบ่อยในการออกก าลังกายมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ จ านวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 

2. ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ (2554) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ าแนกตามความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติพบว่า นักกีฬามีความรู้ และทัศนคติในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับเลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล (2550) และอนุกูล พลสิริ (2551) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกบัข้อมูลด้านความรู้ท่ีเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู้ท่ีออกก าลังกายได้รับมาจากพื้นฐานความรู้เฉพาะ
ทางท่ีแตกต่างต่างกันจากอายุและระดับการศึกษา หรืออาจเนื่องจากศาสตร์ทางด้านโภชนาการมีหลายด้านและมี
ความเฉพาะทางท่ีหลากหลาย จึงท าให้น าข้อมูลความรู้ท่ีอาจขาดความสมบูรณ์และเน้นเฉพาะวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องไม่
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มากเท่าท่ีควรมาประยุกต์ใช้ ในส่วนด้านการปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.08 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติระหว่างการออกก าลัง
กายอยู่ในระดับดี (x̅= 1.35, S.D. = 0.57) คือข้อค าถามท่ีว่าท่านด่ืมน้ าระหว่างออกก าลังกายทุก ๆ 15 - 20 นาที 
สอดคล้องกับส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา (2548) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับหลักการทดแทนน้ าเพื่อรักษาสมดุลการสูญเสีย
น้ าจากร่างกายท่ีจ าเป็นต้องได้รับการทดแทนอย่างเร่งด่วนโดยการด่ืมน้ าครั้งละ 100 – 200 มิลลิลิตร ทุก ๆ 15 – 
20 นาที โดยจิบช้า ๆ ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ ามากหรือกระหายน้ าแล้วจึงด่ืม  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
จากผลการวิจัย พบว่า ระดับของความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลังการ

ออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีควรสนับสนุนในเรื่องของความรู้และการปฏิบัติท่ีถูกต้อง
เกี่ยวการบริโภคอาหารในการออกก าลังกายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับการบริโภคอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย 
2. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการออกก าลังกาย  
3. ควรศึกษากับผู้ออกก าลังกายในกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ท่ีออกก าลังกายตามสวนสาธารณะ เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เช่ียวชาญทุกท่าน กลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีให้ข้อมูลในการวิจัย และ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน 
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แนวทางการเตรยีมต้นฉบบับทความวจิัย/บทความวชิาการ 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความท่ีส่งมาเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารณ์หนังสือ หมายถึง บทความท่ีวิพากษ์วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 
การเตรียมต้นฉบับ 
 

ช่ือเรื่อง  ควรส้ันกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ช่ือผู้เขียน  พิมพ์ช่ือโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลข 
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    โทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 
บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาท่ีส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  

    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 
 

 
ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญท่ีท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เนื้อเรื่อง  กรณีบทความท่ีเป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลท่ีได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาท่ีพบในการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ท่ีก าหนด  
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรช่ือผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี) เลขหน้าบทความ.  
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีวิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ช่ือสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อเร่ือง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

(Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

2.  ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความท่ีอ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีท่ีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีท่ีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีท่ีพิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับท่ีกันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าท่ีอ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
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1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ช่ือ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นค า
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับช่ือเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ 
  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ
ชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลท่ีค้นพบ โดย
ล าดับตามหัวข้อท่ีศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายส่ิงท่ีได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าท่ีปรากฏใน
บทความ 

ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้ท่ี 
www.northern.ac.th 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขท่ี 
888 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 7481 email : Journalsci@northern.ac.th 

http://www.northern.ac.th/
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